
             car speakers
Car speakers can be connected directly to the car radio. You must choose the speaker’s type so that its nominal power is always greater than the car radio’s nominal output power. When bass is set to 

a high level with the equalizer even an amplifier with smaller power can damage the speaker. Turn off equalization, especially the bass boost circuits. In a properly constructed system, using bass boost 
is not necessary and harmful. In order to enhance bass sounds it is recommended to use a sub box or a sub tube. 

CONNECTION
Make sure you connect the input with the correct polarity. Always observe the connection scheme that came with the car radio (amplifier). Always connect the speaker with the power switched off. The colored 

socket (usually red) and the red/green/gray/white wire means positive polarity; black means negative. When the size of the cable clamps is different, the larger one is positive. Lead the speaker cable away from power 
and other cords. Before powering up the system verify that everything is connected correctly. Connections should be stable and without short circuits, and the volume control must be set to the minimum level.

MAXIMUM VOLUME
Every speaker must be “worn in” before regular use. In the first 30 to 50 hours only use them at 50% load at most. In certain cases you might experience distorted, bad quality sound at higher volumes. This can be caused 

by an amplifier whose output power is too low, which leads to distortion at higher volumes. Conversely, an amplifier with too high output power might damage speakers with inadequate parameters.  The system’s maximum 
volume is the level which is still emitted in good quality and without distortion. By further increasing the volume the system’s output power does not increase any further; instead, its distortion grows. This is extremely harmful for the 
speaker’s voice coils and can lead to damage.
WARNINGS
• Installing a car hi-fi system requires important professional skills and experience, which are not covered in this manual. If needed, consult a technician to avoid damaging your system or the vehicle. Proper installation is essential 
for the system’s reliable operation. • The warranty is not applicable to damage caused by improper installation or inadequate use. • Fasten the device securely in its location. Protect from sunlight, humidity and water. • The speaker’s 
poles must have no connection to each other or the car’s body (negative pole). • Do not adjust any of the controls, or change the connections or the cables, when the system is powered. Never turn on the system with the volume at 
a high level. The pop or other noise spike which can be heard when switching on will immediately cause irreparable damage to the speakers. • Turn off the amplifier at the smallest suspicious sign of trouble (strange smell, distorted 
sound, voltage fluctuation in the car’s electric system). By doing so you can prevent damage to the speakers. • Always listen to your sound system at a volume that does not disturb your participation in traffic and does not damage 
your hearing. Many car hi-fi systems are capable of emitting sound pressure over 130 dB. However, levels above 100 dB can damage your hearing permanently. • The speakers use magnets, you should therefore avoid placing 
objects sensitive to magnetism (e.g., credit cards, audio tapes, compasses) near them. • Clean with a soft, dry cloth. Do not touch the speaker’s membrane and rubber edge with your hand.

            kfz lautsprecher
Der Autolautsprecher kann direkt an das Autoradio angeschlossen werden. Sein Typ soll so ausgewählt werden, dass seine Nennbelastbarkeit immer größer sein soll, als die Nennausgangsleistung des Verstärkers des Autoradios. 
Im Falle der Anhebung der Klangregler kann auch ein Verstärker von niedrigerer Leistung für den Lautsprecher gefährlich werden. Schalten Sie die Klangregler aus, besonders die Schaltkreise für die Tiefenanhebung! Im Falle des 
entsprechend ausgebauten Systems ist die Anwendung dieser unnötig und schädlich. Zur Anhebung des Bassklangs ist es empfohlen, Subbox oder Subröhre anzuwenden. 
ANSCHLUSS
Achten Sie auf den Anschluss entsprechend der angegebenen Polarität. Man soll immer aufgrund des dem Autoradio (dem Verstärker) beigefügten Schaltplanes vorgehen. Führen Sie diese Operation im stromlosen Zustand des 
Systems aus! Der mit Frabkodierung (im Allgemeinen rot) versehene Kontakt (bzw. rote, grüne, graue oder weiße Leitung) hat die positive, die schwarze dafür die negative Polarität. Im Falle von Kabelschuhen von unterschiedlicher 
Größe ist der größere der positive. Halten Sie das Kabel des Lautsprechers von Speise- und sonstigen Kabeln fern. Bevor Sie das System zum ersten mal unter Spannung setzen, kontrollieren Sie die Richtigkeit der Anschlüsse. 
Die Anschlüsse sollen stabil und kurzschlussfrei sein, der Lautstärkeregler soll in der untersten Position stehen.
DIE MAXIMALE LAUTSTÄRKE
Jeder Lautsprecher muss vor dem bestimmungsgemäßen Gebrauch eingefahren werden. In den ersten 30-50 Betriebsstunden darf er nur mit einer Belastung von 50% gefahren werden! Bei höherer Lautstärkestellung kann 
verzerrter Klang von schlechter Qualität vorkommen. Dies kann vom Verstärker mit zu niedriger Leistung verursacht sein, bei dem die Verzerrung im Falle höherer Lautstärke ansteigt. Der Verstärker von großer Leistung kann dafür 
den schlecht ausgewählten Lautsprecher überlasten.  Die maximale Lautstärke des Systems ist die, welche man noch in guter Qualität und verzerrungsfrei hören kann. Durch die weitere Hochregelung der Lautstärke steigt die 
Ausgangsleistung nicht mehr,  die Verzerrung des Systems steigt dafür an! Dies ist für die Tonspule außerordentlich schädlich und kann zur Beschädigung führen!
WARNUNGEN
• Der Einbau der Auto-HiFi-Einrichtungen erfordert wichtige Fachkenntnisse und Erfahrungen, in dieser Beschreibung haben wir keine Möglichkeit auf diese näher einzugehen. Wenn nötig, so wenden Sie sich an einen Fachmann, 
damit Sie das Gerät bzw. das Fahrzeug nicht beschädigen! Der fachgerechte Einbau ist die Voraussetzung für die zuverlässigen Funktion. • Für die sich aus dem laienhaften Einbau oder unverantwortlichen Benutzung ergebenden 
Beschädigungen kann keine Garantie geltend gemacht werden! • Befestigen Sie das Gerät in seiner Position entsprechend! • Schützen Sie es vor Sonnenschein, Staub, Dunst, Feuchtigkeit! • Die Pole des Lautsprechers dürfen 
einander oder die Erdung des Fahrzeuges (negatives Potential) nicht berühren! • Führen Sie keine Einstellungen, Umschaltungen oder Kabelanschlüsse während des Betriebes durch! Schalten Sie das System niemals bei aufge-
drehtem Lautstärkeregler ein! Das dabei auftretende Klopfen, oder der sonstige Geräuschschub kann den Lautsprecher sofort kaputt machen. • Schalten Sie den Verstärker beim kleinsten Warnsignal (komischer Geruch, verzerrter 
Ton, Spannungsschwankung in dem elektrischen System des Fahrzeuges) sofort aus! Dadurch kann die Beschädigung des Lautsprechers vermieden werden. • Hören Sie sich Ihre Einrichtung immer mit einer solchen Lautstärke an, 
dass diese Ihre Teilnahme am öffentlichen Verkehr nicht stört, und keine Gehörschädigung verursachen kann! Viele Auto-HiFi Systeme sind in der Lage, Schalldruck über 130 dB abzugeben, dies kann jedoch über 100 dB bleibende 
Gehörschädigung hervorrufen! • Die Lautsprecher beinhalten Magnete, legen Sie also keine dafür empfindlichen Produkte in ihre Nähe (z.B. Kreditkarten, Tonbänder, Kompaß,...) hin. • Die Reinigung kann mit Hilfe eines trockenen, 
weichen Tuches erfolgen. Berühren Sie die Membrane des Lautsprechers und ihren Gummirand niemals mit der Hand!

            autóhangszórók
Az autóhangszóró közvetlenül az autórádióhoz csatlakoztatható. Típusát úgy kell megválasztani, hogy névleges terhelhetősége mindig nagyobb legyen, mint az autórádió erősítőjének névleges kimenőteljesítménye. A hangszín-
szabályozók kiemelése esetén egy kisebb teljesítményű erősítő is veszélyt jelenthet a hangszóróra nézve. Kapcsolja ki a hangszínszabályozókat, különösen a mélykiemelő áramköröket! Megfelelően kiépített rendszer esetén azok 
alkalmazása szükségtelen és káros. A basszus hangzás növelésére szubládát vagy szubcsövet ajánlott alkalmazni. 
CSATLAKOZTATÁS
Ügyeljen a megadott polaritásnak megfelelő bekötésre. Mindig az autórádióhoz (erősítőhöz) kapott kapcsolási rajz alapján kell eljárni. Ezt a műveletet a rendszer áramtalanított állapotában végezze el! A színjelzéssel (általában 
piros) ellátott érintkező (illetve piros, zöld, szürke vagy fehér vezeték) a pozitív, a fekete pedig a negatív polaritású. Eltérő méretű kábelsaruk esetében a pozitív a nagyobb méretű. A hangszóróvezetéket tartsa távol a táp- és egyéb 
vezetékektől. Mielőtt először feszültség alá helyezi a rendszert, ellenőrizze le a bekötés helyességét. A csatlakozások legyenek stabilak és zárlatmentesek, a hangerő-szabályozó pedig álljon minimum pozícióban.
A MAXIMÁLIS HANGERŐ
Minden hangsugárzót be kell járatni a rendeltetésszerű használatot megelőzően. Az első 30-50 üzemórában csak 50%-os terheléssel működtethető! Nagyobb hangerőállásnál bizonyos ese-tekben előfordulhat torz, rossz minőségű 
hangzás. Ezt okozhatja túl kicsi teljesítményű erősítő, amelynek megnő a torzítása nagyobb hangerő esetén. A nagy teljesítményű erősítő pedig túlterhelheti a rosszul megválasztott hangsugárzót.  A rendszer maximális hangereje 
az, amely még jó minőségben, torzításmentesen hallgatható. A hangerő további felszabályozásával már nem emelkedik a kimenőteljesítmény, sőt megnő a rendszer torzítása! Ez rendkívül káros a hangtekercsre nézve és meg-
hibásodáshoz vezethet!
FIGYELMEZTETÉSEK
• Az autó-hifi berendezések beszerelése fontos szakmai ismereteket és tapasztalatokat igényel, amelyekre e leírásban nincs módunk kitérni. Ha szükséges, forduljon szak-emberhez, nehogy kárt tegyen a készülékben, illetve 
a gépjárműben! A szakszerű beszerelés a megbízható működés záloga. • A gondatlan beszerelésből vagy felelőtlen használatból eredő meghibásodásokra nem érvényesíthető a garancia! • A készüléket rögzítse megfelelően a 
helyére! • Védje napfénytől, portól, párától, nedvességtől! • A hangsugárzó pólusai nem érintkezhetnek egymással, vagy a jármű testelésével (negatív potenciáljával)! • Ne végezzen beállítást, átkapcsolást vagy kábelcsatlakoztatást 
működés közben! • Soha ne kapcsolja be a rendszert feltekert hangerőállás mellett! Az ilyenkor előforduló reccsenés, vagy egyéb zajlökés azonnal tönkreteheti a hangsugárzót. • A legkisebb intő jelre (furcsa szag, torz hangzás, fes-
zültségingadozás az autó elektromos rendszerében) azonnal kapcsolja ki az erősítőt! Ezzel megelőzhető a hangsugárzó meghibásodása.  • Mindig olyan hangerővel hallgassa berendezését, hogy az ne zavarja a közúti forgalomban 
való részvételét, és ne okozhasson halláskárosodást! Sok autó-hifi rendszer képes 130 dB feletti hangnyomást kibocsátani, de 100 dB felett ez maradandó halláskárosodást okozhat! • A hangsugárzók mágneseket tartalmaznak, 
ezért ne helyezze közelükbe az erre érzékeny termékeket (pl. hitelkártya, magnókazetta, iránytű…) • A tisztítás puha, száraz törlőkendővel történhet. Kézzel ne érintse a hangsugárzó membránját és gumi peremét!
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            autoreproduktory
Autoreproduktory se mohou zapojit přímo k autorádiu. Jejich typ se má zvolit takým způsobem, aby jejich jmenovité zatížení bylo větší jako jmenovitý výkon zesilovače autorádia. V případě používání ekvalizérů tónů může 
představovat nebezpečí pro reproduktor i zesilovač nižšího výkonu. Odstavte ekvalizéry, především regulovatelný elektronický obvod na zvýraznění hlubokých tónů! V případě správně sestaveného systému je jejich použití 
nadbytečné a škodlivé a proto vypněte regulaci tónů, především obvody na zvýraznění basů. Pro zvýraznění basů se doporučuje použití subbasového reproboxu anebo subwoferovou tubu. 
ZAPOJENÍ
Při zapojení reproboxů dávejte pozor na správnou polaritu. Vždy postupujte podle instrukcí a nákresu přiloženého k autorádiu (zesilovači). Zapojení se má vykonat v stavu když systém není pod proudem! Kontakty respektive 
vodiče s barevným označením (obyčejně červenou, respektive zelenou, šedou anebo bílou barvou) mají kladní, kým kontakt a vodič označený černou barvou zase zápornou polaritu. V případě, když koncovky kabelů 
jsou vybaveny kabelovými oky různé velikost, větší oka mají kladní polaritu. Spojovací kabely reproduktorů umístěte vzdáleně od napájecích a jiných kabelů. Před prvním napojením systému pod napětí zkontrolujte 
správnost zapojení. Kontaktní spoje musí být stabilní a bezzkratové. Regulátor hlasitosti má být na pozici minima.
MAXIMÁLNÍ HLASITOST
Reproduktory před pravidelním uvedením do provozu se mají podrobit záběhu, co znamená, že v průběhu prvních 30-50 provozních hodin se smí používat jenom pří 50 % zatížení! Při silní hlasitosti se může 
vyskytnout zkreslení a zhoršená reprodukce hlasu. Může to způsobit zesilovač s příliš nízkým výkonem, jehož provoz při větší zatížení vyvolá silnější zkreslení. Na druhé straně zesilovač větší kapacity 
zase může přetížit nesprávně vybraný reproduktor. Maximální hlasitost systému je ta, při které se dá poslouchat zvuk v dobré kvalitě a bez zkreslení. Dalším zvýšením hlasitosti se již nezvyšuje zvukový 
výkon, ale naopak zvyšuje se zkreslení reprodukce zvuku. Takovýto stav může zatížit indukční cívku a způsobit její poškození!
UPOZORNĚNÍ
• Zabudování hi-fi souprav do automobilu si vyžaduje odborní znalosti a zkušenost, které nemůžeme podrobně popsat v tomto návodu. V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborní-
ka a tým můžete předejít poškození tak soupravy jak i automobilu! Odborná instalace je zárukou spolehlivého fungování zařízení. • Záruka se nevztahuje na případy neodborně provedené 
instalace anebo nezodpovědné používání aparatury! • Aparaturu připevněte na správně vybrané místo! • Chraňte jí před vplyvem slunečního záření, prachu, páry a vlhkosti! • Jednotlivé 
póly reproduktoru se nesmí vzájemně dotýkat, ani s kostrou motorového vozidla (negativní potence)! • Při zapnutém stavu sestavy nevykonávejte její nastavení, ani přepojení anebo 
připojení kabelů! • Nikdy nezapínejte soustavu při hlasitosti nastavené na maximum! V takovémto případě vrznutí anebo jiný zvukový náraz může způsobit okamžité poškození 
reproduktoru. Okamžitě odpojte zesilovač v případě nejmenších podezřivých a neobvyklých jevů (zápach, zkreslený zvuk, kolísání napětí elektrického systému automobilu)! Tím 
můžete předejít poškození reproduktoru. • Aparaturu poslouchejte vždy takovou hlasitostí aby Vám to nepřekáželo při jízdě autem a nezpůsobilo poškození Vašeho sluchu! 
Mnohé auto hifi soustavy jsou schopny vyvíjet akustický tlak nad 130 dB, přičemž akustický tlak nad 100 dB již může způsobit trvalé poškození sluchu! • Reproduktory 
obsahují magnety a proto dbejte na to aby v jejich blízkosti nebyly umístněny předměty citlivé na magnetizmus (kupříkladu platební karty, magnetofonové kazety, kompas, 
atd.). • K čistění reproduktorů používejte jenom měkké a suché hadry. Nedotýkejte se rukou membrány a její gumové obruby!
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             difuzor auto
Difuzoarele se leagă direct la radiocasetofonul auto. Modelul trebuie astfel ales încât puterea nominală să fie întotdeauna mai mare decât puterea de ieşire a radiocasetofonului auto. În caz de folosinţă 

a unui egalizator, chiar şi un amplificator de putere mai mică poate cauza defectarea difuzoarelor. Setaţi la mijloc butoanele de pe egalizator, mai ales cele care filtrează sunetele joase. În cazul unui sistem 
bine proiectat, nu va fi nevoie de ele. Pentru mărirea puterii bass, este recomandat folosirea tuburilor sau boxelor speciale sub. 

CONECTARE
Executaţi conectările conform polarităţilor indicate. Respectaţi schemele tehnice din cutia radiocasetofonului sau amplificatorului. Operaţiunile se vor face în timp ce alimentarea este deconectată. Contactul colorat 

(de obicei roşu, dar poate fi şi verde, gri sau alb) e polaritatea pozitivă, iar cel negru e polaritatea negativă. În cazul fişelor cu mărimi diferite, fişa mai mare este cea pozitivă. Nu poziţionaţi în apropierea cablurilor 
de alimentare şi a altor cabluri electrice cablurile de difuzor. Înainte de alimentarea sistemul, verificaţi corectitudinea legăturilor făcute. Conexiunile trebuie să fie stabile, fără posibilitate de scurtcircuit, iar reglajul de 

volum trebuie să fie la minim.
PUTEREA MAXIMĂ

La prima utilizare difuzoarele au nevoie de „rodaj”. În primele 30-50 ore, folosirea se face la un volum de 50% din maxim! Dacă depăşim acest prag, sunetul redat poate deveni neplăcut, distorsionat. Distorsiunile pot fi cauzate şi 
de un amplificator de putere mai mică, care la volum crescut nu face faţă solicitărilor, şi invers, un amplificator puternic poate suprasolicita un difuzor mai puţin performant. Puterea maximă se asigură la acel nivel, unde încă sunetul 
are calitate, şi se aude fără distorsiuni. Creşterea volumului peste acest nivel nu duce la creşterea puterii de ieşire, doar amplifică distorsiunile deja existente, ceea ce este nociv şi în final distruge difuzorul!
ATENŢIONĂRI
•Montarea aparatelor hifi auto necesită cunoştinţe şi o experienţă deosebită, neoferite de aceste instrucţiuni. În caz de nevoie, adresaţi-vă specialiştilor, ca nu cumva să deterioraţi aparatul sau vehicolul! Montajul corespunzător 
este condiţia funcţionării în siguranţă! • Garanţia oferită de producător se pierde în caz de montare defectuoasă, sau dacă defecţiunile apărute se datorează operaţiunilor de montare greşit efectuate! • Fixaţi corespunzător aparatul! 
• Protejaţi-l de acţiunea directă a soarelui, de praf, de vapori, de umiditate! • Bornele negative ale difuzoarelor să nu fie în contact între ele sau cu masa vehicolului! • Pentru a evita defectarea difuzoarelor, nu faceţi lucrări de reglaj 
sau conectări de cabluri cu aparatul aflat sub tensiune! • Nu porniţi sistemul audio cu reglajul de volum dat la maxim! Altfel, amplitudinea mişcării membranei cauzează defectarea imediată a acestuia! • La cel mai mic semn (miros 
ciudat, sunet distorsionat, etc.) opriţi amplificatorul! În multe cazuri astfel se poate evita defectarea difuzoarelor. • Ascultaţi instalaţia la un volum sonor care să nu perturbe participarea în trafic, şi să nu afecteze sistemul auditiv! Multe 
instalaţii hifi auto emit o intensitate sonoră peste 130 dB, dar o intensitate peste 100 dB provoacă deja afecţiuni auditive ireversibile! • Doarece difuzoarele sunt construite din magneţi, nu ţineţi lucruri sensibile la câmp mangetic în 
apropierea lui (de ex. cărţi de credit, cartele telefonice, etc.). • Curăţarea se face doar cu cârpă uscată, moale. Nu atingeţi cu mâna membrana şi inelul de cauciuc al difuzoarelor.
Distribuitor: S.C. Somogyi Elektronic S.R.L. • Centrul Logistic Coratim II, Hala 12, com. Floreşti Str. Avram Iancu nr. 442-446 (drum E60, lângă Metro Cluj), jud Cluj • www.somogyi.ro   e-mail: office@somogyi.ro
tel:+40 264/406 488, fax :+40 264/406 489 • Ţara de origine: China

            avtozvočniki
Avtozvočnike direktno povezujemo na avtoradio.Zvočnike izbiramo tako da je njihova moč vedno večja kot izhodna moč avtoradia.V kolikor usklajujemo barvo tona, posebej niskih, tudi slabši  ojačevalec lahko ogrozi zvočnik. V 
primeru izgrajenega sistema usklajevanje barve zvoka je odvečno in škodljivo.Za zviševanje nizkih tonov uporabljajte  sub bas tube ali škatlice.
PRIKLJUČITEV
Pri vklopu  bodite pozorni na polaritete zvočnikov.Postopek povezovanja avtoradija (ojačevalec) z zvočnikom vedno vršimo po navodilu katerega smo smo dobili ob  napravi.Postopek povezovanja vršimo vedno brez napajanja 
elektrike .Standardne oznake pozitivnega pola so v naslednji barvah ;rdeča ali zeleno/siva oziroma bela barva,dokler negativen pol označuje črna barva. Pri različnih priključnih stopicah je pozitivni pol vedno večji od negativnega. Vo-
dove za zvočnike odaljite od ostalih prevodnikov.Pred vklopom naprave preverite izpravnost priključka. Stična mesta morajo biti stabilna, brez kratkih stikov in prekinitev. Ob prvem vklopu stopnja  glasnosti mora biti na minimumu.
MAXIMALNI ZVOK
Pred uporabo nastavite  vsaki zvočnik  posebej.Prvih 30-50 delovnih ur obremenitev zvočnikov ne sme presegati 50%. Ob večji glasnosti lahko pride do izkrivljenosti zvoka.Vzrok je lahko preslabi ojačevalec, kateremu se poveča 
distorzija. Pri večjih ojačevalcih prihaja  do preobremenitev  zaradi neprimernih zvočnikov.Maksimalna moč je maksimalna stopnja pojačevanja pri katerem ne prihaja do izkrivljenosti zvoka.Povečevanje moči  nad to stopnjo povzroča 
izkrivljenost zvoka ter okvaro zvočnikov.
OPOMBE
• Vgradnja avto hifi sistemov zahteva veliko znaja in izkušenj,katero s tem navodilom ne moremo opisati.Zaradi varne in bezhibne vgradnje se obrnite na strokovno osebo da ne bi prišlo do okvare naprave.Strokovno vgrajena naprava 
je garancija kvalitetnega dela in zvoka. • Okvare povzročene nestrokovnim vgrajevanjem in nemarnim ravnanjem niso vezane z garancijo. • Zvočnik postavite stabilno na svoje mesto. • Zaščitite ga od  delovanja sonca, pare in 
vlage. • Poli zvočnikov se ne smejo stikati(negativni in pozitivni). • Ne povezujte ko je naprava vklopljena.Napravo ne vklapljajte  v kolikor stopnja pojačanja ni na minimumu,kar lahko povzroči okvaro zvočnikov. • V kolikor zavohate 
sumljiv vonj ali nenavadno obnašanje zvočnikov,napravo takoj izklopte s čem boste preprečili  poškodbe zvočnikov. • Muziko poslušajte tako da ne motite ostalih udeležencev v prometu.Nove hifi naprave lahko razvijejo pritisk preko 
130 dB,sicer lahko že nad 100dB pride do poškodb slušnih organov. • Zvočniki vsebujejo magnete.Poskrbite da v bližini zvočnikov ne hranite stvari ki so občutljivi na elekromagnetna polja(kreditne kartice,avdio kasete,kompas...) • 
Čistite z mehko krpo.Membrane se nedotikajte z rokami. • Pridržujemo si pravico do napak pri tiskanju navodil
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            autozvučnici
Autozvučnici se direktno povezuju na autoradio. Zvučnike odabiramo tako da njihova snaga bude uvek veća od izlazne snage autoradija. Ukoliko podešavamo boju tona, pogotovo niskih, i slabije pojačalo može da ugrozi zvučnik. 
Prilikom odgovarajuće izgrađenog sistema podešavanje boje tona je nepotrebno i štetno. Za povećanje niskih tonova koristite sub bas tube ili kutije.
PRIKLJUČENJE
Pri priključenju obratite pažnju na polaritet zvučnika. Postupak povezivanja autoradija (pojačala) sa zvučnikom uvek vršimo po uputstvu koje smo dobili uz uređaj. Proceduru povezivanja vršimo uvek bez priključenog napajanja. 
Standardne oznake pozitivnog pola su sledeće boje: crvena ili zeleno/siva odnosno bela boje, dok negativan pola označava crna boja. Kod različitih priključnih stopica, pozitivni pol je uvek veći od negativnog. Vodove za zvučnike 
držite udaljenije od ostalih provodnika. Pre uključenja uređaja proveriti valjanost priključaka. Spojevi treba du su stabilni, bez kratkih spojeva i prekida. Prilikom prvog uključenja stepen glasnoće treba da je na minimumu.
MAKSIMALNI ZVUK
Svaki zvučnik zahteva uhodavanje pre standardnog korišćenja. Prvih 30-50 radnih sati opterećenje ne sme da prelazi 50%. Pri većoj glasnoći može da dođe do izobličenja zvuka. Uzrok može biti preslabo pojačalo, kome se povećava 
distorzija. A kod većih pojačala dolazi do preotperećenja zbog neprikladnog zvučnika. Maksimalna snaga je maksimalni stepen pojačanja do kojeg ne dolazi do izobličenja. Povećavanje snage iznad toga prouzrokuje izobličenja i 
kvar zvučnika !
NAPOMENE
• Ugradnja auto hifi sistema zahteva znanje i iskustvo, koje ovim uputstvom ne možemo opisati. Radi bezbedne ugradnje obratite se stručnom licu kako ne bi došlo do kvara uređaja ili automobila. Stručno ugrađen sistem je garant 
kvalitetnog rada i zvuka. • Kvarovi prouzrokovani nestručnom ugradnjom i nehajnim korišćenjem ne podležu garanciji. • Zvučnik postavite stabilno na svoje mesto. • Štitite ga od direktnog uticaja sunca, pare i vlage. • Polovi zvučnika 
ne smeju da se dodiruju. Negativni i pozitivni. • Ne vršite povezivanje pri uključenom uređaju. Uređaj ne uključujte ukoliko stepen pojačanja nije na minimumu, jer može da prouzrokuje kvar zvučnika. • Ukoliko osetite sumnjivi miris 
ili neuobičajno ponašanje zvučnika, uređaj odmah isključite kako bi ste sprečili oštećenje. • Muziku slušajte tako da ne ometa druge učesnike u saobraćaju. Novi auto hifi sistemi mogu da razviju pritisak i preko 130 dB, iako već 
iznad 100 dB može da dođe do oštećenja sluha • Zvučnici sadrže magnete. Vodite računa da u blizini zvučnika ne ostavljate stvari osetljive na elektromagnetno polje (kreditna kartica, audio kaseta, komapas ...). • Čišćenje se vrši 
mekanom krpom. Membranu ne dodirujte rukama. 
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           autoreproduktory
Autoreproduktory možno pripojiť priamo k autorádiu. Ich typ treba zvoliť podľa toho, aby ich možné zaťaženie bolo vždy väčšie ako výstupný výkon zosilňovača autorádia. V prípade zvýraznenia zvuku môže znamenať nebezpečenstvo 
pre reproduktor aj menší zosilňovač. Vypnite regulátory farby zvuku, hlavne elektroniku zvýrazňujúcu basy. V prípade správne vybudovaného systému ich použitie je nepotrebné a škodlivé. Za účelom zvýšenia basov je odporúčané 
použiť subwoofer-tubu alebo subwoofer-box.
ZAPOJENIE
Dávajte pozor na správne zapojenie polarity. Vždy postupujte podľa nákresu, ktorý ste dostali k autorádiu (zosilňovaču). Tento úkon urobte len v stave, ak systém nie je pod elektrickým napätím! Kontakty s farebným označením 
(väčšinou červené, niekedy zelené, sivé alebo biele)sú pozitívne, čierne majú negatívnu polaritu. V prípade rôznych veľkostí káblových svoriek, väčšie sú pozitívne. Káble reproduktorov držte ďalej od napájacích a iných káblov. Pred 
prvým uvedením systému pod napätie skontrolujte správnosť zapojenia. Zapojenia musia byť stabilné a bezskratové, regulátor hlasitosti zvuku má byť nastavený na minimum.
MAXIMÁLNA HLASITOSŤ
Každý reproduktor je potrebné zabehať pred prvým použitím podľa určenia. V prvých 30-50 prevádzkových hodinách sa môže používať iba s 50%-ným zaťažením! V mnohých prípadoch pri vysokej hlasitosti môže dôjsť 
k skreslenému, nekvalitnému zvuku. Môže to zapríčiniť zosilňovač s malým výkonom, ktorého skreslenie sa zvýši pri vyššej hlasitosti. Maximálna hlasitosť systému je taká, pri ktorej ešte dostaneme kvalitný zvuk bez 
skreslenia. Ďalším zvyšovaním hlasitosti výstupný výkon sa už nezvyšuje, iba skreslenie sa zväčší.  To je veľmi škodlivé pre cievku, môže viesť k jej poškodeniu!
UPOZORNENIA
• Zabudovanie auto-hifi prístrojov vyžaduje vynikajúce odborné znalosti, ktoré nemáme možnosť opísať v tomto návode na použití. V prípade potreby sa obráťte na odborníka, aby ste nepoškodili prístroj, alebo 
vozidlo. Odborné zabudovanie je zárukou správneho fungovania. • Na nesprávne montovanie alebo na neúčelné, neodborné prevádzkovanie sa nevzťahuje záruka! - Prístroj pripevnite správne na jeho 
miesto! • Chráňte pred prachom, parou, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením! • Jednotlivé póly reproduktora sa nesmú navzájom dotýkať, rovnako ani s uzemnením vozidla (s jeho negatívnym poten-
ciálom)! - Počas prevádzky prístroj nenastavujte, neprepínajte a nezapájajte do vedenia! Nikdy nezapínajte systém pri úplnej hlasitosti! V takomto prípade vychádzajúci zvukový náraz môže zapríčiniť 
okamžité poškodenie reproduktora! • Na najmenší varovný signál (čudný zápach, skreslený zvuk, kolísanie napätia v elektrickom  systéme vozidla) okamžite vypnite zosilňovač! Týmto je možné 
predísť poškodeniu reproduktora! • Vždy počúvajte Váš systém tak, aby Vás nerušil v cestnej premávke, a nepoškodzoval Váš sluch! Veľa auto-hifi systémov vie vydávať akustický tlak nad 
130 dB, ale nad 100 dB  môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu! • Reproduktory obsahujú magnety, preto nedávajte do ich blízkostí na to citlivé predmety (napr. platobné karty, mag-
netofónové kazety, kompas) • Čistenie vykonávajte len suchou, mäkkou handrou. Nedotýkajte sa rukou membrán alebo gumového závesu!
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