3-043-754-51 (1)

Precauzioni d’uso

Caratteristiche tecniche

Προφυλάξεις

• Questo apparecchio può essere utilizzato con una
terra negativa a CC 12 V.
• Utilizzare diffusori con un’impedenza compresa
tra 2 e 8 ohm (4 - 8 ohm se usato con un diffusore
a ponte).
• Non collegare diffusori attivi (con diffusori
incorporati) ai terminali dei diffusori
dell’apparecchio altrimenti si rischia di
danneggiare i diffusori attivi.
• Evitare di installare l’apparecchio dove:
— potrebbe essere soggetto ad alta temperatura,
come alla luce diretta del sole o accanto al
sistema di riscaldamento che emette aria calda
— potrebbe essere esposto a pioggia o umidità
— potrebbe impolverarsi o sporcarsi.
• Se l’auto è parcheggiata alla luce diretta del sole
e la temperatura aumenta considerevolmente
all’interno, prima dell’uso, fare raffreddare
l’ambiente.
• Se l’apparecchio viene installato orizzontalmente,
accertarsi di non coprire le alette con i tappetini
dell’auto o con altri oggetti.
• Se l’apparecchio si trova troppo vicino
all’autoradio, potrebbero verificarsi delle
interferenze, in tal caso porre l’amplificatore
lontano dall’autoradio.
• Se all’unità principale non viene fornita

alimentazione, controllare i collegamenti.
• Questo amplificatore di potenza utilizza un
circuito di sicurezza* che serve a proteggere i
transistori e i diffusori se l’amplificatore non
funziona correttamente. Non tentare di verificare i
circuiti di sicurezza coprendo il dissipatore di
calore o collegando carichi inadeguati.
• Non utilizzare l’apparecchio con una batteria
scarica in quanto le sue prestazioni ottimali
dipendono dall’alimentazione fornita.
• Per motivi di sicurezza, tenere basso il volume
dell’autoradio in modo da poter sentire i rumori
provenienti dall’esterno.

Sostituzione del fusibile
Se un fusibile si brucia, verificare i collegamenti
elettrici e sostituire il fusibile. Se anche il nuovo
fusibile si brucia potrebbe esserci un
malfunzionamento interno, in tal caso, rivolgersi al
rivenditore Sony locale.

Avvertenza
Quando si sostituisce il fusibile, accertarsi di
utilizzare quello che corrisponde all’amperaggio
riportato sul portafusibili. Non usare in nessun
caso un fusibile con un amperaggio superiore a
quello fornito con l’apparecchio in quanto si
rischia di danneggiarlo.

* Circuito di sicurezza
Questo amplificatore è dotato di un circuito di
sicurezza che opera nei seguenti casi:
— in caso di surriscaldamento
— quando viene generata corrente DC
— quando i terminali dei diffusori vanno in
cortocircuito.
Il colore dell’indicatore POWER/PROTECTOR passa
da verde a rosso e l’apparecchio si spegne.
In tal caso spegnere le apparecchiature collegate,
estrarre la cassetta o il disco e determinare la
causa del malfunzionamento. In caso di
surriscaldamento dell’amplificatore, attendere
che si raffreddi prima di utilizzarlo.

In caso di problemi o domande relativi
all’apparecchio e che non sono riportati in questo
manuale, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία µνο µε αρνητική γείωση 12 V DC.
• Χρησιµοποιήστε ηχεία µε κατάλληλη σύνθετη
αντίσταση 2 έως 8 Ohm (4 έως 8 Ohm ταν
χρησιµοποιείται ένας ενισχυτής γεφύρωσης).
• Μη συνδέετε ενεργά ηχεία (µε
ενσωµατωµένο ενισχυτή) στους ακροδέκτες
ηχείων της συσκευής διτι µπορεί να
καταστραφούν τα ενεργά ηχεία.
• Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής
σε σηµεία που µπορεί:
— να υπκειται σε υψηλές θερµοκρασίες
πως σε απευθείας ήλιο ή ζεστ αέρα απ
το καλοριφέρ
— να εκτίθεται στη βροχή ή την υγρασία
— να εκτίθεται σε σκνη ή σε χώµα.
• Εάν το αυτοκίνητ σας είναι παρκαρισµένο
στον ήλιο και η θερµοκρασία έχει αυξηθεί
σηµαντικά µέσα στο αυτοκίνητο, πριν
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε τη να
κρυώσει.
• Εάν εγκαθιστάτε τη συσκευή οριζντια,
προσέξτε να µην καλύψετε τα πτερύγια µε το
ταπέτο κλπ.
• Εάν η συσκευή τοποθετηθεί πολύ κοντά στο
ραδιφωνο αυτοκινήτου, υπάρχει περίπτωση
να παρουσιαστούν παρεµβολές. Σε µια τέτοια
περίπτωση, µεταφέρετε τον ενισχυτή µακριά
απ το ραδιφωνο του αυτοκινήτου.
• Eάν δεν παρέχεται τροφοδοσία στην κύρια
µονάδα, ελέγξτε τις συνδέσεις.
• Ο παρών ενισχυτής διαθέτει ένα κύκλωµα
προστασίας* που προστατεύει τα τρανζίστορ
και τα ηχεία σε περίπτωση δυσλειτουργίας
του ενισχυτή. Μην προσπαθήσετε να
ελέγξετε τα κυκλώµατα προστασίας
καλύπτοντας τον αποδέκτη θερµτητας ή
συνδέοντας ακατάλληλα φορτία.
• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε πεσµένη
µπαταρία διτι η βέλτιστη απδοσή της
εξαρτάται απ τη σωστή τροφοδοσία της.
• Για λγους ασφαλείας, κρατάτε την ένταση
του ηχοσυστήµατος αυτοκινήτου σας σε
µέτρια επίπεδα, ώστε να µπορείτε να ακούτε
τους ήχους εκτς του αυτοκινήτου.

Αντικατάσταση της Ασφάλειας
Εάν καεί η ασφάλεια, ελέγξτε τη σύνδεση της
τροφοδοσίας και αντικαταστήστε την
ασφάλεια. Εάν µετά την αντικατάσταση η
ασφάλεια καεί και πάλι, πιθανν να υπάρχει
κάποια εσωτερική δυσλειτουργία. Σε µια
τέτοια περίπτωση, συµβουλευθείτε τον
πλησιέστερο αντιπρσωπο της Sony.

Προειδοποίηση
Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας,
βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε ασφάλεια του
ίδιου αµπεράζ µε αυτ που αναγράφεται
επάνω απ την ασφαλειοθήκη. Ποτέ µην
χρησιµοποιείτε ασφάλειες µε αµπεράζ
µεγαλύτερο απ αυτ που συνοδεύει τη
συσκευή, διτι υπάρχει περίπτωση
καταστροφής της συσκευής.

* Κύκλωµα προστασίας
Ο παρών ενισχυτής παρέχεται µε ένα κύκλωµα
προστασίας το οποίο ενεργοποιείται στις
ακλουθες περιπτώσεις:
— εάν υπερθερµανθεί η συσκευή
— εάν δηµιουργηθεί ένα συνεχές ρεύµα DC
— εάν βραχυκυκλωθούν οι ακροδέκτες των
ηχείων.
Το χρώµα της ένδειξης POWER/PROTECTOR
αλλάζει απ πράσινο σε κκκινο και η συσκευή
απενεργοποιείται.
Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τον
συνδεδεµένο εξοπλισµ, βγάλτε την κασέτα ή το
δίσκο και εντοπίστε την αιτία της
δυσλειτουργίας. Εάν ο ενισχυτής έχει
υπερθερµανθεί, πριν χρησιµοποιήσετε τη
συσκευή, περιµένετε να κρυώσει.

Εάν έχετε κάποια ερωτήµατα ή προβλήµατα
σχετικά µε τη συσκευή σας, τα οποία δεν
καλύπτονται απ το παρν εγχειρίδιο,
παρακαλώ συµβουλευθείτε το πλησιέστερο
κατάστηµα της Sony.

Guida alla soluzione dei problemi

Οδηγ'ς Αντιµετώπισης Προβληµάτων

La lista di verifica seguente serve a risolvere la maggior parte dei problemi che si possono riscontrare
durante l’uso di questo apparecchio.
Prima di consultare la lista che segue, vedere le procedure di collegamento e operative.

Ο ακλουθος πίνακας θα σας βοηθήσει στην επίλυση των περισσοτέρων προβληµάτων, που
µπορεί να συναντήσετε µε τη συσκευή.
Πριν διαβάσετε τον παρακάτω πίνακα, διαβάστε τις διαδικασίες σύνδεσης και λειτουργίας.

Problema
L’indicatore POWER/PROTECTOR è
spento.

Πρ'βληµα

Il fusibile è bruciato. t Sostituire il fusibile.

Η ένδειξη POWER/PROTECTOR δεν Εχει καεί η ασφάλεια. t Αντικαταστήστε την ασφάλεια µε µια
καινούργια.
ανάβει.

Η τάση που πηγαίνει στον ακροδέκτη τηλεχειριστηρίου είναι πολύ
χαµηλή.
• Η συνδεδεµένη κύρια συσκευή δεν είναι ενεργοποιηµένη. t
Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή.
• Το σύστηµα χρησιµοποιεί υπεράριθµους ενισχυτές. t
Χρησιµοποιήστε ένα ρελέ.

Verificare il voltaggio della batteria (10,5 – 16 V).
• L’indicatore POWER/PROTECTOR
lampeggia
• L’apparecchio si surriscalda
eccessivamente.

Utilizzare i diffusori con la giusta impedenza.
• Funzionamento stereo: 2 – 8Ω
• Funzionamento a ponte: 4 – 8Ω

L’alternatore emette un rumore.

I cavi di collegamento dell’alimentazione sono troppo vicini ai cavi degli
spinotti RCA. t Allontanarli.

Uscite dei diffusori in cortocircuito. t Trovare la causa del cortocircuito.

La presa di terra è mal collegata. t Collegarla fermamente ad un punto
metallico della macchina.
I cavi dei diffusori negativi toccano il telaio della macchina. t Allontanarli
dal telaio della macchina.
Il suono è soffocato.

L’interruttore FILTER si trova in posizione “LPF”.

Il suono è troppo basso.

Il comando di regolazione del livello si trova in posizione “MIN”.

Αιτία/Λύση

Το καλώδιο γείωσης δεν είναι καλά συνδεδεµένο. t Βιδώστε
σταθερά το καλώδιο γείωσης σε ένα µεταλλικ σηµείο του
αυτοκινήτου.

La tensione che arriva al terminale remoto è troppo bassa.
• L’unità principale collegata è spenta. t Accenderla.
• Il sistema utilizza troppi amplificatori. t Utilizzare un relè.

Ελέγξτε την τάση της µπαταρίας (10.5 - 16 V).
• Η ένδειξη POWER/PROTECTOR
αναβοσβήνει.
• Η συσκευή υπερθερµαίνεται
υπερβολικά.

Ακούγεται θ'ρυβος απ' τον
εναλλάκτη.

Χρησιµοποιήστε ηχεία µε κατάλληλη σύνθετη αντίσταση.
• Στερεοφωνική λειτουργία: 2 - 8 Ohm
• Λειτουργία γεφύρωσης: 4 - 8 Ohm
Οι έξοδοι των ηχείων είναι βραχυκυκλωµένες. t Επιδιορθώστε την
αιτία του βραχυκυκλώµατος.
Τα καλώδια τροφοδοσίας είναι εγκατεστηµένα πολύ κοντά στα
καλώδια RCA. t Κρατάτε τα δύο καλώδια σε απσταση µεταξύ τους.
Το καλώδιο γείωσης δεν είναι καλά συνδεδεµένο. t Βιδώστε
σταθερά το καλώδιο γείωσης σε ένα µεταλλικ σηµείο του
αυτοκινήτου.

HPF, LPF e LOW BOOST sono inefficaci. L’interruttore DIRECT è su ON.

• Μέγιστη ισχύς εξδου 100 watt ανά κανάλι
(στα 4 Ohm).
• Η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ως µονοφωνικς ενισχυτής µε µέγιστη ισχύ
εξδου 260 watt.
• Μπορεί να γίνει απευθείας σύνδεση µε την
έξοδο ηχείων του ηχοσυστήµατος του
αυτοκινήτου σας, εάν αυτ δεν διαθέτει
έξοδο γραµµής (Σύνδεση εισδου υψηλής
στάθµης).
• Το χαµηλοπερατ φίλτρο, το υψιπερατ
φίλτρο και το κύκλωµα χαµηλής ενίσχυσης
είναι ξεχωριστά και για τις δύο πλευρές
(αριστερή και δεξιά).
• Ο διακπτης DIRECT µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να παρακάµψει (bypass)
το χαµηλοπερατ φίλτρο, το υψιπερατ
φίλτρο και το κύκλωµα χαµηλής ενίσχυσης
για περισστερο απολαυστικ ήχο υψηλής
ποιτητας.
• Μπορείτε να επιβεβαιώσετε οπτικά τη
στάθµη εξδου της αριστερής και της δεξιάς
πλευράς µε την ένδειξη στάθµης ισχύος.

• Il circuito di sicurezza è in dotazione.
• Alimentazione a impulsi* per un’alimentazione
in uscita stabile e regolata.

• Potenza di uscita massima di 100 watt per via (a
4 ohm).
• Questo apparecchio può essere utilizzato come
amplificatore monofonico con un’uscita massima
di 260 watt.
• È possibile eseguire un collegamento diretto con
l’uscita dei diffusori dell’autoradio se non è
dotato di un ingresso in linea (collegamento
d’ingresso alto livello).
• Filtro low-pass, filtro high-pass e circuito di
amplificazione bassa, separati per il lato destro e
per il lato sinistro.
• Per ignorare il filtro low-pass, il filtro high-pass e
il circuito di amplificazione bassa ed ottenere una
qualità del suono migliore, utilizzare
l’interruttore DIRECT.
• Il livello di uscita dei lati destro e sinistro può
essere confermato visivamente dall’indicatore di
livello di potenza.
• Possibilità di collegamento in modalità doppia
con un sistema che prevede più diffusori.

* Alimentazione a impulsi
Questo apparecchio ha un regolatore di
alimentazione integrato che converte
l’alimentazione proveniente dalla batteria auto
DC 12 V in impulsi ad alta velocità mediante un
selettore di semiconduttore. Questi impulsi
vengono trasmessi da un trasformatore di impulsi
e separati in corrente positiva e negativa prima di
essere convertiti nuovamente in corrente diretta.
In tal modo è possibile regolare la corrente
fluttuante proveniente dalla batteria auto.
Questo sistema di alimentazione di peso leggero
garantisce un efficiente fonte di energia elettrica
con un’uscita di impedenza bassa.

Posizione e funzione dei comandi
1 Indicatore del livello di alimentazione
Indica il livello di uscita da entrambi i lati. La scala è calibrata per essere
utilizzata con diffusori a 4 ohm.
2 Indicatore POWER/PROTECTOR
È verde quando l’apparecchio è acceso. Il colore passa da verde a rosso e
l’apparecchio si spegne quando il circuito di sicurezza è attivato a causa di un
malfunzionamento dell’apparecchio.
3 Comando del livello LOW BOOST
Attivare questo comando per aumentare le frequenze a circa 40 Hz su un
massimo di 10 dB. Quando l’interruttore DIRECT è acceso, questo circuito non
è attivato.
4 Comando di regolazione della frequenza di chiusura
Imposta la frequenza di chiusura (50–200 Hz) per i filtri low-pass o high-pass.
5 Selettore FILTER
Se il selettore si trova in posizione LPF, il filtro viene impostato su low-pass.
Se si trova in posizione HPF, il filtro si trova su high-pass. Quando il selettore
DIRECT è acceso, questi filtri non funzionano.
6 Comando di regolazione LEVEL
Il livello d’ingresso può essere regolato con questo pulsante quando si utilizza
un apparecchio sorgente di altri produttori. Porlo su MAX quando il livello di
uscita dell’autoradio sembra basso.
7 Interruttore DIRECT
Quando l’interruttore DIRECT si trova su ON, il segnale non passa attraverso
il filtro low-pass, quello high pass e il circuito di amplificazione bassa.
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(consultare “Collegamenti”)
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• Come amplificatore monofonico
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* Livello desiderato
Note
• Questo amplificatore dispone di due circuiti separati per i canali sinistro e destro
incorporati. Se si desidera utilizzare questo amplificatore come amplificatore
monofonico, impostare le manopole destra e sinistra della regolazione della
frequenza di taglio, il livello LOW BOOST e la regolazione LEVEL sulla stessa
posizione.
• Se non si utilizza il filtro low-pass, il filtro high-pass e il circuito low boost,
impostare l’interruttore DIRECT su ON per un suono di qualità elevata.
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Ο διακπτης επιλογής FILTER βρίσκεται στη θέση “LPF”.

Ο ήχος είναι πολύ χαµηλ'ς.

Ο περιστροφικς ρυθµιστής LEVEL βρίσκεται στη θέση “MIN”.

Οι λειτουργίες HPF, LPF και LOW
BOOST δεν έχουν καµία επίδραση.

Ο διακπτης DIRECT είναι στη θέση ΟΝ.
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(ανατρέξτε στη “Σύνδεση”)
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Istruzioni per l’uso
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* επιθυµητή στάθµη
Σηµειώσεις
• Αυτς ο ενισχυτής έχει ενσωµατωµένα ξεχωριστά κυκλώµατα για το αριστερ
και δεξί κανάλι. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε αυτ τον ενισχυτή σαν
µονοφωνικ ενισχυτή, ρυθµίστε τους αριστερούς και δεξιούς περιστροφικούς
ρυθµιστές συχντητας αποκοπής, τους περιστροφικούς ρυθµιστές στάθµης LOW
BOOST και LEVEL στην ίδια θέση.
• Αν δε χρησιµοποιείτε το χαµηλοπερατ φίλτρο, το υψιπερατ φίλτρο και το
κύκλωµα χαµηλής ενίσχυσης ρυθµίσετε το διακπτη DIRECT στη θέση ON για
περισστερο απολαυστικ ήχο υψηλής ποιτητας.

Τα αρνητικά καλώδια των ηχείων έρχονται σε επαφή µε το σασί του
αυτοκινήτου. t Κρατήστε τα καλώδια µακριά απ το σασί του
αυτοκινήτου.
Ο ήχος ακούγεται πνιγµένος.
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Ρυθµίσεις του διακ'πτη για κάθε διαµ'ρφωση του συστήµατος
(Αλλάξτε τις θέσεις του διακ'πτη ανάλογα µε τη διαµ'ρφωση του συστήµατος.)
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* Τροφοδοτικ παλµών
Η συσκευή αυτή διαθέτει έναν ενσωµατωµένο
σταθεροποιητή ισχύος, ο οποίος µετατρέπει την
ισχύ που παρέχεται απ την µπαταρία του
αυτοκινήτου DC 12 V σε παλµούς µεγάλης
ταχύτητας, χρησιµοποιώντας ένα διακπτη
ηµιαγωγού. Οι παλµοί αυτοί κλιµακώνονται απ
τον ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή παλµών και
διαχωρίζονται τσο σε θετικές σο και σε
αρνητικές τροφοδοσίες, πριν µετατραπούν και
πάλι σε συνεχές ρεύµα. Με αυτ τον τρπο
σταθεροποιείται η κυµαινµενη τάση της
µπαταρίας του αυτοκινήτου. Αυτ το ελαφρύ
σύστηµα τροφοδοσίας παρέχει εξαιρετικά
αποδοτική τροφοδοσία µε έξοδο χαµηλής
σύνθετης αντίστασης.

1 Ενδειξη στάθµης ισχύος
∆είχνει τις στάθµες εξδου της αριστερής και δεξιάς πλευράς. Η
κλίµακα είναι διαβαθµισµένη για χρήση µε ηχεία 4 Ohm.
2 Eνδειξη POWER/PROTECTOR
Ανάβει σε πράσινο χρώµα σο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Το
χρώµα αλλάζει απ πράσινο σε κκκινο και η συσκευή σβήνει ταν
ενεργοποιείται το κύκλωµα προστασίας λγω δυσλειτουργίας της
συσκευής.
3 Περιστροφικ'ς ρυθµιστής στάθµης LOW BOOST
Γυρίστε αυτν το ρυθµιστή για να ενισχύσετε τις συχντητες γύρω απ
τα 40 Hz µέχρι το µέγιστο των 10 dB. Οταν ο διακπτης DIRECT είναι
στη θέση ON, το κύκλωµα αυτ δεν είναι ενεργοποιηµένο.
4 Περιστροφικ'ς ρυθµιστής συχν'τητας αποκοπής
Ρυθµίζει τη συχντητα αποκοπής (50-200 Hz) για το χαµηλοπερατ και
το υψιπερατ φίλτρο.
5 ∆ιακ'πτης Επιλογής FILTER (Φίλτρο)
Οταν ο διακπτης βρίσκεται στη θέση LPF, επιλέγεται το χαµηλοπερατ
φίλτρο. Οταν ο διακπτης βρίσκεται στη θέση HPF, επιλέγεται το
υψιπερατ φίλτρο. Οταν ο διακπτης DIRECT είναι στη θέση ON, αυτά
τα φίλτρα δε λειτουργούν.
6 Περιστροφικ'ς ρυθµιστής LEVEL (Στάθµη)
Με αυτν το ρυθµιστή, µπορεί να ρυθµιστεί η στάθµη εισδου, ταν
χρησιµοποιείται πηγαίος εξοπλισµς προερχµενος απ άλλους
κατασκευαστές. Γυρίστε τον στη θέση MAX ταν η στάθµη εξδου του
ηχοσυστήµατος του αυτοκινήτου δείχνει χαµηλή.
7 ∆ιακ'πτης DIRECT
Οταν ο διακπτης DIRECT βρίσκεται στη θέση ON, το σήµα δεν περνά
µέσα απ το χαµηλοπερατ φίλτρο, το υψιπερατ φίλτρο και το
κύκλωµα χαµηλής ενίσχυσης.
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Come amplificatore
monofonico per
un subwoofer
Sistema a due vie

FILTER

ON
○

• ∆υναττητα σύνδεσης διπλής λειτουργίας
για συστήµατα πολλαπλών ηχείων.
• Προβλέπεται κύκλωµα προστασίας.
• Τροφοδοτικ παλµών* για σταθερή,
σταθεροποιηµένη ισχύ εξδου.

Θέση και Λειτουργία των Χειριστηρίων

Impostazioni degli interruttori per ogni tipo di configurazione
(Cambiare la posizione degli interruttori secondo la configurazione).

Causa/Soluzione
La presa di terra è mal collegata. t Collegarla fermamente ad un punto
metallico della macchina.

Χαρακτηριστικά

Installazione

Εγκατάσταση

Prima di installare l’apparecchio

Πριν την Εγκατάσταση

• Montare l’apparecchio nel cofano o sotto un
sedile.
• Scegliere la posizione d’installazione in modo
che essa non interferisca con i normali movimenti
del conducente e che non sia esposto alla luce
diretta del sole né all’aria calda proveniente dal
sistema di riscaldamento.
• Non installare l’apparecchio sotto un tappetino,
dove la dissipazione del calore non sarebbe
uniforme.

• Τοποθετήστε τη συσκευή είτε στο πορτµπαγκάζ ή κάτω απ ένα κάθισµα.
• Επιλέξτε προσεκτικά τη θέση τοποθέτησης,
ώστε η συσκευή να µην εµποδίζει τις
συνηθισµένες κινήσεις του οδηγού και να
µην εκτίθεται άµεσα στο ηλιακ φως ή σε
θερµ αέρα απ το καλοριφέρ.
• Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κάτω απ το
ταπέτο, που εµποδίζεται πλήρως η
διασπορά της θερµτητας απ τη συσκευή.

In primo luogo, porre l’apparecchio laddove si
prevede di installarlo e segnare le posizioni dei
quattro fori per le viti sulla superficie del pannello
di montaggio (non in dotazione). Quindi perforare
con un diametro di circa 3 millimetri (mm) e
montare l’apparecchio nel supporto servendosi
delle apposite viti. Le viti di montaggio fornite con
l’apparecchio misurano 15 mm di lunghezza. Di
conseguenza, accertarsi che il pannello di
montaggio è più spesso di 15 mm.

Πρώτα, τοποθετήστε τη συσκευή στο σηµείο
που σκοπεύετε να την εγκαταστήσετε και
σηµειώστε τις θέσεις των τεσσάρων οπών για
τις βίδες, στην επιφάνεια του πίνακα στήριξης
(δεν παρέχεται). Κατπιν, κάντε τις τρύπες µε
διάµετρο 3 χιλιοστά (mm) κατά προσέγγιση, και
στηρίξτε τη συσκευή στον πίνακα µε τις βίδες
στήριξης που παρέχονται. Επειδή οι
παρεχµενες βίδες στήριξης έχουν µήκος 15
mm, βεβαιωθείτε τι ο πίνακας στήριξης έχει
πάχος µεγαλύτερο απ 15 mm.
4 – ø6

Schema del circuito/∆ιάγραµµα Κυκλώµατος
FILTER

Circuito OTL (uscita senza
trasformatore)
Alimentazione a impulsi
Ingressi
Spinotti RCA
Connettore d’ingresso alto
livello
Uscite
Terminali dei diffusori
Spinotti a doppio capo
Impedenza diffusori 2 – 8 ohm (stereo)
4 – 8 ohm (se si utilizza un
diffusore a ponte)
Uscite massime
100 watt per via (a 4 ohm)
260 watt (monofonico) a 4 ohm
Uscite nominali (tensione di alimentazione a 14,4 V)
50 watt per via (20 Hz – 20 kHz,
0,04 % THD, a 4 ohm)
65 watt per via (20 Hz – 20 kHz,
0,1 % THD, a 2 ohm)
130 watt (monofonico) (20 Hz –
20 kHz, 0,1 % THD, a 4 ohm)
Risposta della frequenza
5 Hz – 100 kHz ( dB)
Distorsione armonica
0,005 % o inferiore
(a 1kHz, 4 ohm)
Gamma di regolazione del livello di ingresso
0,2 – 4,0 V (spinotti RCA)
0,4 – 8,0 V (Ingresso alto livello)

Filtro High-pass
50 – 200 Hz, –12 dB/oct
Filtro Low-pass
50 – 200 Hz, –12 dB/oct
Amplificazione bassa 0 – 10 dB (40 Hz)
Alimentazione
Batteria auto 12 V CC (terra
negativa)
Tensione di alimentazione
10,5 – 16 V
Flusso corrente
ad uscita nominale: 15 A
Ingresso remoto: 2 mA
Dimensioni approssimative.
258 × 55 × 182 mm
(l/a/p) escluse parti sporgenti e
controlli
Peso
Circa 1,9 kg esclusi gli accessori
Accessori forniti
Viti di montaggio (4)
Cavo di ingresso alto livello (1)
Coperchio protettivo (1)
Cappuccio protettivo (1)
Cavo di collegamento per
l’amplificatore di potenza
(1 corredo)
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.

Σύστηµα κυκλώµατος Κύκλωµα OTL (χωρίς
µετασχηµατιστή εξδου)
Τροφοδοτικ παλµών
Είσοδοι
Βύσµατα RCA
Υποδοχή εισδου υψηλής
στάθµης
Εξοδοι
Ακροδέκτες ηχείων
Μέσω βυσµάτων εξδου
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
2 - 8 Ohm (stereo)
4 - 8 Ohm (για χρήση ως
ενισχυτής γεφύρωσης)
Μέγιστη ισχύς εξδου
100 watt ανά κανάλι (στα
4 Ohm).
260 watt (µονοφωνικ) στα
4 Ohm.
Ονοµαστικές έξοδοι (τάση τροφοδοσίας στα 14.4 V)
50 watt ανά κανάλι (20 Hz - 20
kHz, 0,04 % THD, στα 4 Ohm)
65 watt ανά κανάλι (20 Hz - 20
kHz, 0,1 % THD, στα 2 Ohm)
130 watt (µονοφωνικ) (20 Hz 20 kHz, 0,1 % THD, στα 4 Ohm)
Απκριση συχντητας 5 Hz -100 kHz ( dB)
Αρµονική παραµρφωση
0.005 % ή µικρτερη
(στο 1kHz, 4 Ohm)
Περιοχή ρύθµισης στάθµης εισδου
0.2 - 4.0 V (βύσµατα RCA)
0.4 - 8.0 V (Είσοδος υψηλής
στάθµης)

HPF

DIRECT

Normal

Υψιπερατ φίλτρο
Χαµηλοπερατ φίλτρο
Χαµηλή ενίσχυση
Απαιτήσεις ισχύος

50 - 200 Hz, -12 dB/oct
50 - 200 Hz, -12 dB/oct
0 - 10 dB (40 Hz)
Μπαταρία αυτοκινήτου 12 V DC
(αρνητική γείωση)
Τάση τροφοδοσίας 10.5 - 16 V
Κατανάλωση ρεύµατος
σε ονοµαστική έξοδο: 15 A
Είσοδος τηλεχειριστηρίου: 2 mA
∆ιαστάσεις
Κατά προσέγγιση 258 x 55 x 182
mm (µ/υ/π) χωρίς τα
προεξέχοντα εξαρτήµατα και τα
χειριστήρια
Βάρος
1,9 kg περίπου χωρίς τα
αξεσουάρ
Παρεχµενα αξεσουάρ
Βίδες στήριξης (4),
Καλώδιο εισδου υψηλής
στάθµης (1),
Κάλυµµα προστασίας (1),
Καπάκι προστασίας (1),
Καλώδιο σύνδεσης για ενισχυτή
(1σετ)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Lch

OFF

OFF

LPF

ON

(MONO)

LOW BOOST

Power
AMP

LEVEL
Lch

MONO

FILTER
HPF

DIRECT

Inverted

Rch
LOW BOOST

OFF

OFF

LPF

ON

269

Tipo di circuito

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

281

Specifiche tecniche

Power
AMP

LEVEL
Rch

130
55

180

Collegamenti

Συνδέσεις

Attenzione

Προσοχή

• Prima di eseguire i collegamenti, scollegare il
terminale della messa a terra della batteria auto
per evitare cortocircuiti.
• Accertarsi di utilizzare i diffusori con la potenza
giusta. Altoparlanti di piccola capacità
potrebbero danneggiarsi.
• Non collegare il terminale # del sistema dei
diffusori al telaio dell’auto e non collegare il
terminale # del diffusore destro a quello del
diffusore sinistro.
• Installare i cavi d’ingresso e di uscita lontani dai
cavi di alimentazione in quanto si potrebbero
produrre interferenze.
• Questo apparecchio è un amplificatore di alta
potenza. Di conseguenza, se utilizzato con i cavi
dei diffusori in dotazione con l’auto, potrebbe
non funzionare alle sue massime potenzialità.
• Se la propria auto è dotata di un sistema
informatico di bordo, non rimuovere il filo della
messa a terra dalla batteria auto. Scollegando il
filo, la memoria del computer può essere
cancellata. Per evitare cortocircuiti quando si
eseguono i collegamenti, scollegare la presa di
alimentazione finché non sono stati effettuati
tutti gli altri collegamenti.

• Πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση,
αποσυνδέστε τον ακροδέκτη γείωσης της
µπαταρίας του αυτοκινήτου προς αποφυγή
βραχυκυκλωµάτων.
• Βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε ηχεία µε
επαρκή ονοµαστική ισχύ. Σε περίπτωση
χρήσης ηχείων µικρού δυναµικού, υπάρχει
πιθαντητα αυτά να καταστραφούν.
• Μην συνδέετε τον ακροδέκτη # του
συστήµατος ηχείων µε το σασί του
αυτοκινήτου και τον ακροδέκτη # του δεξιού
ηχείου µε αυτν του αριστερού ηχείου.
• Εγκαταστήστε τα καλώδια εισδου και
εξδου µακριά απ το καλώδιο τροφοδοσίας
επειδή η µικρή απσταση µεταξύ τους µπορεί
να δηµιουργήσει θρυβο απ παρεµβολές.
• Η παρούσα συσκευή είναι ένας ενισχυτής
υψηλής ισχύος. Εποµένως, δεν είναι δυνατ
να αποδώσει σε πλήρη ισχύ εάν
χρησιµοποιηθεί µε τα εργοστασιακά καλώδια
ηχείων που διαθέτει το αυτοκίνητο.
• Εάν το αυτοκίνητ σας είναι εφοδιασµένο µε
κάποιο σύστηµα υπολογιστή για πλοήγηση ή
άλλο σκοπ, ττε µην αφαιρείτε το καλώδιο
γείωσης απ την µπαταρία του αυτοκινήτου.
Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο, υπάρχει
πιθαντητα να διαγραφεί η µνήµη του
υπολογιστή. Για την αποφυγή
βραχυκυκλωµάτων κατά την πραγµατοποίηση
συνδέσεων, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας +12 V µέχρι να συνδεθούν και
πάλι λα τα άλλα καλώδια.

Eseguire i collegamenti del
terminale come illustrato sotto.

Για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
µε το συνδετήρα ασφαλείας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (κίτρινο)
µε την επέκταση καλωδίου (ασφάλεια
προσαρτηµένη) χρησιµοποιώντας το
συνδετήρα ασφαλείας πως υποδεικνύεται
παρακάτω.

* Il valore della coppia deve essere
inferiore a 1 N•m.
+12V

GND

REMO
TE

+12V

Περάστε τα καλώδια
µέσα απ' το κάλυµµα,
συνδέστε τα καλώδια,
κατ'πιν καλύψτε τους
ακροδέκτες µε το
κάλυµµα.

GND

c

THROUGH OUT

Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου

Diffusori full range
(min. 2Ω)

Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου

Subwoofers
(min. 2Ω)

Ηχεία ευρείας ζώνης Υπογούφερ
συχνοτήτων
(ελάχ. 2Ω)
(ελάχ. 2Ω)

LINE OUT

Diffusore sinistro
(min. 2Ω)

Diffusore destro
(min. 2Ω)

Αριστερ'ηχείο
(ελάχ. 2Ω)

Per maggiori dettagli sulle impostazioni degli
interruttori e dei comandi, vedere “Posizione e
funzione dei comandi”.

∆εξι' ηχείο
(ελάχ. 2Ω)
Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις ρυθµίσεις διακοπτών και χειριστηρίων,
διαβάστε το τµήµα “Θέση και Λειτουργία των
Χειριστηρίων.”

Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου

Note
• Al terminale THROUGH OUT possono essere
collegati al massimo 3 diffusori. Se si
collegano più di tre diffusori, si potrebbe
verificare un problema quale una caduta del
suono.
• In questo sistema, il volume dei subwoofer
verrà regolato dal comando di dissolvenza
dell’autoradio.

Οταν εγκαθιστάτε περισστερους
ενισχυτές, χρησιµοποιείτε τον
ακροδέκτη THROUGH OUT. Τα σήµατα
εξάγονται πως ακριβώς εισάγονται στη
συσκευή. (οι λειτουργίες LOW BOOST,
HPΗ, LPF δεν έχουν καµία επίδραση.)
Σηµειώσεις
• Ενας µέγιστος αριθµς 3 ενισχυτών µπορεί
να συνδεθεί στον ακροδέκτη THROUGH OUT.
Εάν συνδέσετε περισστερους απ τρεις
ενισχυτές, µπορεί να προκληθούν κάποια
προβλήµατα, πως διακοπές του ήχου.
• Στο παρν σύστηµα, η ένταση των υπογούφερ
ελέγχεται απ τη ρύθµιση ήχου εµπρς/πίσω
(fader) του ηχοσυστήµατος αυτοκινήτου.

Due vie di uscita
Kανάλια δύο εξ'δων
Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου

Via destra
∆εξί κανάλι

LINE OUT

Prolunga del cavo
(in dotazione)
Eπέκταση
καλωδίου
(παρέχεται)

batteria auto da +12 V
Μπαταρία αυτοκινήτου +12 V

* Se si dispone di un autoradio originale o di un altro autoradio senza un’uscita remota sull’amplificatore,
collegare il terminale d’ingresso remoto (REMOTE) all’alimentazione accessoria.
* Εάν έχετε το εργοστασιακ ή ένα άλλο ηχοσύστηµα αυτοκινήτου χωρίς έξοδο τηλεχειριστηρίου στον
ενισχυτή, συνδέστε τον ακροδέκτη εισδου τηλεχειριστηρίου (REMOTE) στη βοηθητική τροφοδοσία.
Note sull’alimentazione
• Collegare il cavo di alimentazione da +12 V solo
dopo che sono stati eseguiti tutti gli altri
collegamenti.
• Accertarsi che il cavo di messa a terra
dell’apparecchio sia collegato fermamente ad un
punto metallico dell’auto in quanto un
collegamento allentato rischia di produrre un
malfunzionamento dell’amplificatore.
• Accertarsi di collegare il cavo per il controllo
remoto dell’autoradio al terminale remoto.
• Quando si utilizza un’autoradio senza uscita
remota sull’amplificatore, collegare il terminale
d’ingresso remoto (REMOTE) all’alimentazione
accessoria.
• Usare un cavo di alimentazione con un fusibile
collegato (30 A).
• Porre il fusibile della presa di alimentazione
quanto più vicino possibile alla batteria auto.
• Accertarsi che tutti i cavi da collegare ai terminali
+12 V e GND dell’apparecchio siano più larghi di
10 Gauge (AWG-10) o che presentino una sezione
superiore a 5 mm2.
• Fissare l’isolante di gomma in dotazione al foro
attraverso cui si intende far passare il cavo di
alimentazione. Diversamente, il rivestimento del
cavo potrebbe danneggiarsi. Con le vibrazioni
dell’auto, il cavo potrebbe sfregare contro il
bordo tagliente del foro e il rivestimento tagliarsi.
In questo caso si potrebbe verificare un corto
circuito.

Se si installano diversi diffusori, usare il
terminale THROUGH OUT. I segnali in
uscita sono gli stessi di quelli in ingresso.
(LOW BOOST, HPH, LPF non funzionano)

LINE OUT
Via sinistra
Αριστερ'
κανάλι

Fusibile (30 A)
Ασφάλεια (30 A)

Σηµειώσεις σχετικά µε την τροφοδοσία
• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας +12 V µνο
αφού συνδέσετε λα τα υπλοιπα καλώδια.
• Εξασφαλίστε την καλή σύνδεση του καλωδίου
γείωσης της συσκευής µε ένα µεταλλικ σηµείο
του αυτοκινήτου. Μια κακή σύνδεση µπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία του ενισχυτή.
• Βεβαιωθείτε τι συνδέσατε το καλώδιο
τηλεχειριστηρίου του ηχοσυστήµατος του
αυτοκινήτου στον ακροδέκτη τηλεχειριστηρίου.
• Οταν χρησιµοποιείτε ένα ηχοσύστηµα
αυτοκινήτου χωρίς έξοδο τηλεχειριστηρίου
προς τον ενισχυτή, συνδέστε τον ακροδέκτη
εισδου του τηλεχειριστηρίου (REMOTE) στη
βοηθητική τροφοδοσία.
• Χρησιµοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας µε
προσαρτηµένη την ασφάλεια (30 A).
• Τοποθετήστε την ασφάλεια του καλωδίου
τροφοδοσίας σο το δυνατν πιο κοντά στην
µπαταρία του αυτοκινήτου.
• Εξασφαλίστε τι τα καλώδια που θα συνδεθούν
στους ακροδέκτες +12 V και GND (γείωσης)
αυτής της συσκευής, είναι αντίστοιχα
µεγαλύτερα απ 10-Gauge (AWG-10) ή διατοµής
µεγαλύτερης απ 5 mm2.
• Προσαρτήστε το λαστιχένιο δακτύλιο στην
ανοιγµένη οπή απ την οποία σκοπεύετε να
περάσετε την επέκταση του καλωδίου
τροφοδοσίας. Περνώντας το καλώδιο µέσα απ
την οπή χωρίς το λαστιχένιο δακτύλιο µπορεί να
προκληθεί ζηµιά στο περίβληµα του καλωδίου.
Οι κραδασµοί απ το αυτοκίνητο µπορεί να
προκαλέσουν το τρίψιµο του καλωδίου πάνω στο
κοφτερ χείλος της οπής µε αποτέλεσµα
ενδεχοµένως να κοπεί το περίβληµα του
καλωδίου.Τέτοια κατάσταση πιθανν να
προκαλέσει βραχυκύκλωµα.

Grigie
Γκρι

Uscita diffusore destro
Εξοδος δεξιού ηχείου

Cavo rigato nero
Καλώδιο µε µαύρες γραµµές

Diffusore destro
∆εξι' ηχείο

Sistema a due diffusori
Σύστηµα 2 Ηχείων

προς ένα µεταλλικ'
σηµείο του αυτοκινήτου

Isolante di gomma
(in dotazione)
Λαστιχένιος δακτύλιος
(παρέχεται)

Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου

L

a un punto metallico
dell’auto

Connettore di
chiusura (in dotazione)
Συνδετήρας ασφαλείας
(παρέχεται)

Cavo d’ingresso alto
livello (in dotazione)
Καλώδιο εισ'δου
υψηλής
στάθµης
(παρέχεται)

C2

Diffusore sinistro
Αριστερ'ηχείο

INPUT

Uscita diffusore sinistro
Εξοδος αριστερού ηχείου

Cavo rigato nero
Καλώδιο µε µαύρες
γραµµές

Prolunga del cavo
Eπέκταση καλωδίου

Come amplificatore monofonico
Λειτουργία ως Μονοφωνικ'ς Ενισχυτής

Cavo di alimentazione (giallo)
Καλώδιο τροφοδοσίας (κίτρινο)

Σύνδεση Εισ'δου Υψηλής Στάθµης (Σύστηµα 2 Ηχείων)

LINE OUT

C1

INPUT

(sistema a due diffusori)
Bianche
Ασπρο

LINE OUT

Cavo di alimentazione (giallo)
Καλώδιο τροφοδοσίας (κίτρινο)

Collegamento di ingresso alto livello

Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου

Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου

* Η εξασκούµενη ροπή θα πρέπει
να είναι µικρτερη απ 1 N•m.

Cavi di collegamento dell’alimentazione
Καλώδια Σύνδεσης Τροφοδοσίας

Uscita del
telecomando *
Εξοδος
τηλεχειριστηρίου*
(REM OUT)

Una via di uscita
Κανάλι µιας εξ'δου

Connettore di chiusura
Συνδετήρας ασφαλείας

Σηµείωση
Κατά το σφίξιµο κάθε βίδας, προσέχετε
να µην εξασκείτε υπερβολική δύναµη*,
διτι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της
βίδας.

REMO
TE

Sistema a modalità doppia (con subwoofer a ponte)
Σύστηµα ∆ιπλής Λειτουργίας (Με ένα Γεφυρωµένο
Υπογούφερ)

Sistema a 2 vie (una via di uscita)
Σύστηµα 2 δρ'µων

Κάντε τις συνδέσεις ακροδεκτών 'πως
απεικονίζεται παρακάτω.

Nota
Quando si serra una vite, fare attenzione a
non applicare una coppia eccessiva* in
quanto si rischia di danneggiare la vite.

Far passare i cavi
attraverso il cappuccio,
collegare i cavi e coprire
i terminali con il
cappuccio.

Per collegare il cavo di alimentazione al
connettore di chiusura
Collegare il cavo di alimentazione (giallo)
all’apposita prolunga (fissata al fusibile)
utilizzando il connettore di chiusura come
indicato di seguito.

Diffusore sinistro (min. 4Ω)
Αριστερ' ηχείο (ελάχ. 4Ω)
Per maggiori dettagli sulle impostazioni degli
interruttori e dei comandi, vedere “Posizione e
funzione dei comandi”.
Nota
Accertarsi che l’uscita in linea dell’autoradio sia
collegata alla spina contrassegnata “L
(MONO)” sull’apparecchio.

Diffusore destro (min. 4Ω)
∆εξι' ηχείο (ελάχ. 4Ω)
Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις ρυθµίσεις διακοπτών και χειριστηρίων,
διαβάστε το τµήµα “Θέση και Λειτουργία των
Χειριστηρίων.”
Σηµείωση
Βεβαιωθείτε τι η έξοδος γραµµής του
ηχοσυστήµατος αυτοκινήτου συνδέεται µε το
βύσµα που σηµειώνεται µε “L (MONO)” στη
συσκευή.

Come amplificatore monofonico per un subwoofer
Λειτουργία ως Μονοφωνικ'ς Ενισχυτής για ένα Υπογούφερ

Diffusori full range
(min. 2Ω)

Subwoofers
(min. 2Ω)

Ηχεία ευρείας ζώνης
συχνοτήτων
(ελάχ. 2Ω)

Υπογούφερ
(ελάχ. 2Ω)

Per maggiori dettagli sulle impostazioni degli
interruttori e dei comandi, vedere “Posizione e
funzione dei comandi”.
Nota
In questo sistema, il volume dei subwoofer
verrà regolato dal comando di dissolvenza
dell’autoradio.

Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
ρυθµίσεις διακοπτών και χειριστηρίων,
διαβάστε το τµήµα “Θέση και Λειτουργία των
Χειριστηρίων.”
Σηµείωση
Στο παρν σύστηµα, η ένταση των υπογούφερ
ελέγχεται απ τη ρύθµιση εµπρς/πίσω ηχείων
(fader) του ηχοσυστήµατος του αυτοκινήτου.

Diffusore sinistro
(min. 2Ω)
Αριστερ'ηχείο
(ελάχ. 2Ω)
Per maggiori dettagli sulle impostazioni degli
interruttori e dei comandi, vedere “Posizione e
funzione dei comandi”.

Sub woofer
Υπογούφερ

Tabella dei valori d’incrocio per

Πίνακας τιµών crossover για

6 dB/ottavi (4 ohm)

6 dB/οκτάβα (4 Ohm)

Frequenza
d’incrocio
apparecchio: Hz

L
(bobina)*
apparecchio: mH

C1/C2
(condensatore)*
apparecchio: µF

Crossover
Συχντητα
µονάδα: Hz

L
(πηνίο)*
µονάδα: mH

C1/C2
(πυκνωτής)*
µονάδα: µF

Diffusore destro
(min. 2Ω)
∆εξι' ηχείο
(ελάχ. 2Ω)
Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις ρυθµίσεις διακοπτών και χειριστηρίων,
διαβάστε το τµήµα “Θέση και Λειτουργία των
Χειριστηρίων.”

50

12,7

800

50

12.7

800

80

8,2

500

80

8.2

500

Collegamento di ingresso alto livello

100

6,2

400

100

6.2

400

(Come amplificatore monofonico)

130

4,7

300

130

4.7

300

Σύνδεση Εισ'δου Υψηλής Στάθµης (Σαν ένας Μονοφωνικ'ς

150

4,2

270

150

4.2

270

Ενισχυτής)

200

3,3

200

200

3.3

200

260

2,4

150

260

2.4

150

400

1,6

100

400

1.6

100

600

1,0

68

600

1.0

68

800

0,8

50

800

0.8

50

1000

0,6

39

1000

0.6

39

* (non in dotazione)

Note
• Quando si utilizzano reti d’incrocio passive in un
sistema multi-diffusori, l’impedenza del sistema
dei diffusori non deve essere inferiore a quella
adatta a questo tipo di apparecchio.
• Se si installa un sistema da 12 decibel/ottavi nella
propria macchina, devono essere presi in
considerazione i punti seguenti. In un sistema da
12 decibel/ottavi nel quale un mandrino bloccato
e un condensatore vengono utilizzati in serie per
formare un circuito, prestare la massima
attenzione al loro punto di collegamento. In
circuiti di questo tipo è possibile che vi sia un
aumento di corrente che ignora il diffusore con
frequenze che si aggirano attorno alla frequenza
d’incrocio. Se i segnali audio continuano ad essere
alimentati nell’area della frequenza d’incrocio, si
potrebbe ottenere un surriscaldamento
dell’amplificatore oppure si rischia di bruciare il
fusibile. Se il diffusore viene scollegato, si forma
un circuito di risonanza in serie sul mandrino
bloccato e sul condensatore. In tal caso,
l’impedenza dell’area di risonanza si ridurrà in
modo significativo provocando un cortocircuito e
danneggiando l’amplificatore. Di conseguenza,
accertarsi che un diffusore sia collegato a un
circuito di questo tipo in modo permanente.

Cavo rigato nero
Καλώδιο µε µαύρες γραµµές

Uscita diffusore sinistro
Εξοδος αριστερού
Uscita diffusore destro
ηχείου
Εξοδος δεξιού ηχείου

Cavo rigato nero
Καλώδιο µε µαύρες γραµµές

Autostereo
Ηχοσύστηµα
αυτοκινήτου

Cavo rigato nero
Καλώδιο µε µαύρες
γραµµές

Cavo rigato nero
Καλώδιο µε µαύρες
γραµµές

* (δεν παρέχεται)

Σηµειώσεις
• Οταν χρησιµοποιείτε παθητικά δίκτυα crossover
σε ένα σύστηµα πολλαπλών ηχείων, πρέπει να
δοθεί προσοχή ώστε η σύνθετη αντίσταση του
συστήµατος ηχείων να µην είναι µικρτερη απ
την κατάλληλη για την παρούσα συσκευή
σύνθετη αντίσταση.
• Οταν εγκαθιστάτε ένα σύστηµα 12 decibel/octave
στο αυτοκίνητ σας, πρέπει να εξεταστούν τα
ακλουθα σηµεία. Σε ένα σύστηµα 12 decibel/
octave, που χρησιµοποιείται για το σχηµατισµ
κυκλώµατος τσο πηνίο στραγγαλισµού σο και
πυκνωτής σε σειρά, πρέπει να δοθεί µεγάλη
προσοχή κατά τη σύνδεσή τους. Σε ένα τέτοιο
κύκλωµα, θα υπάρχει αύξηση στο ρεύµα το
οποίο διαφεύγει απ το ηχείο µε συχντητες
γύρω απ τη συχντητα crossover. Εάν
συνεχίσουν να τροφοδοτούνται ηχητικά σήµατα
στην περιοχή της συχντητας crossover, µπορεί
να προκληθεί υπερθέρµανση του ενισχυτή ή να
καεί η ασφάλεια. Επίσης, εάν αποσυνδεθεί το
ηχείο, θα σχηµατιστεί ένα συντονιζµενο
κύκλωµα σειράς απ το πηνίο στραγγαλισµού
και τον πυκνωτή. Σε µια τέτοια περίπτωση, η
σύνθετη αντίσταση στην περιοχή συντονισµού
θα µειωθεί σηµαντικά, έχοντας ως αποτέλεσµα
µια κατάσταση παρµοια µε βραχυκύκλωµα η
οποία θα προκαλέσει βλάβη στον ενισχυτή.
Εποµένως, εξασφαλίστε τι σε ένα τέτοιο
κύκλωµα συνδέεται πάντα ένα ηχείο.

Cavo d’ingresso alto livello
(in dotazione)
Καλώδιο εισ'δου υψηλής στάθµης
(παρέχεται)

Diffusore sinistro
(min. 4Ω)
Αριστερ'ηχείο
(ελάχ. 4Ω)
Per maggiori dettagli sulle impostazioni degli
interruttori e dei comandi, vedere “Posizione e
funzione dei comandi”.
Nota
Accertarsi che l’uscita in linea dell’autoradio sia
collegata alla spina contrassegnata
“L (MONO)” sull’apparecchio.

Diffusore destro
(min. 4Ω)
∆εξι' ηχείο
(ελάχ. 4Ω)
Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις ρυθµίσεις διακοπτών και χειριστηρίων,
διαβάστε το τµήµα “Θέση και Λειτουργία των
Χειριστηρίων.”
Σηµείωση
Βεβαιωθείτε τι η έξοδος γραµµής του
ηχοσυστήµατος αυτοκινήτου συνδέεται µε το
βύσµα που σηµειώνεται µε “L (MONO)” στη
συσκευή.

Collegamento di ingresso alto livello
(Come amplificatore monofonico per un subwoofer)

Σύνδεση Εισ'δου Υψηλής Στάθµης
(Λειτουργία ως Μονοφωνικ'ς Ενισχυτής για ένα Υπογούφερ)
Diffusore sinistro
Αριστερ'ηχείο
Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου
Diffusore destro
∆εξι' ηχείο

Cavo d’ingresso alto livello
(in dotazione)
Καλώδιο εισ'δου υψηλής στάθµης
(παρέχεται)

Autostereo
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου
LINE OUT

Sub woofer (min. 4Ω)
Υπογούφερ (ελάχ. 4Ω)
Per maggiori dettagli sulle impostazioni degli
interruttori e dei comandi, vedere “Posizione e
funzione dei comandi”.
Nota
Se si desidera utilizzare un subwoofer come
diffusore monoaurale, collegare il diffusore
come illustrato sopra. I segnali di uscita verso il
subwoofer risulteranno dalla combinazione dei
segnali di uscita da destra e da sinistra.

Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις ρυθµίσεις διακοπτών και χειριστηρίων,
διαβάστε το τµήµα “Θέση και Λειτουργία των
Χειριστηρίων.”
Σηµείωση
Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε ένα
υπογούφερ ως µονοφωνικ ηχείο, συνδέστε
το ηχείο πως απεικονίζεται παραπάνω. Τα
σήµατα εξδου προς το υπογούφερ θα είναι ο
συνδυασµς τσο του δεξιού σο και του
αριστερού σήµατος εξδου.

Sub woofer (min. 4Ω)
Υπογούφερ (ελάχ. 4Ω)
Per maggiori dettagli sulle impostazioni degli
interruttori e dei comandi, vedere “Posizione e
funzione dei comandi”.
Nota
Se si desidera utilizzare un subwoofer come
diffusore monofonico, collegare il diffusore
come illustrato sopra. I segnali di uscita verso il
subwoofer risulteranno dalla combinazione dei
segnali di uscita da destra e da sinistra.

Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε
τις ρυθµίσεις διακοπτών και χειριστηρίων,
διαβάστε το τµήµα “Θέση και Λειτουργία των
Χειριστηρίων.”
Σηµείωση
Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε ένα
υπογούφερ ως µονοφωνικ ηχείο, συνδέστε
το ηχείο πως απεικονίζεται παραπάνω. Τα
σήµατα εξδου προς το υπογούφερ θα είναι
ο συνδυασµς τσο του δεξιού σο και του
αριστερού σήµατος εξδου.

