GT-BassPro12

підключення автомобільного сабвуфера

Керівництво з експлуатації

Введення
Дякуємо вам за вибір JBL ® GT-BassPro12 живлення автомобільний
сабвуфер. GT-BassPro12 був розроблений, щоб доставити велике
звучання
басів
з
компактного,
легко
встановлюються
електросклопідйомники корпус сабвуфера.
Щоб отримати максимальну продуктивність від вашого GT-BassPro12,
ми настійно рекомендуємо установку бути покладено на фахівця. Хоча ці
інструкції пояснюють, як встановити GT-BassPro12 в загальному сенсі,
вони не показують конкретні способи установки, які можуть бути
необхідні для вашого транспортного засобу. Якщо у вас немає
необхідних інструментів і досвіду, не намагайтеся установку самостійно.
Замість цього, будь ласка, зверніться до свого уповноваженому JBL Car
Audio дилера про професійну установки.
Для того, щоб ми могли краще служити вам, якщо ви вимагають
гарантійного обслуговування, будь ласка, збережіть чек і зареєструвати
GT-BassPro12 на сайті www.jbl.com.
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Кабель
управління

Установка сабвуфера
Монтажні поради та запобіжні заходи
• Завжди надягайте захисні окуляри при використанні інструментів.
• Від'єднайте негативний транспортного засобу (-) клеми акумулятора перед
початком установки.
• Перевірте зазори по обидві сторони від запланованого монтажної поверхні.
Переконайтеся, що гвинти або проводу не буде проколів гальмівні шланги,
паливопроводи або джгути проводів, а провід маршрутизації не буде заважати
безпечної експлуатації транспортного засобу.
• При виконанні електричних з'єднань, переконатися, що вони знаходяться в безпеці
і надійно ізольовані.
• Якщо необхідно замінити запобіжник GT-BassPro12, будьте впевнені,
використовувати той же тип запобіжника і струм, що і оригінал.
Монтаж сабвуфера
Виберіть місце для сабвуфера, що не заважає вантаж, задні сидіння або кришку
багажника. Кращі місця, як правило, в кутку багажника або вантажного простору,
як показано на ілюстрації. Виберіть місце установки в передній частині
транспортного засобу для віддаленого контролю рівня.

English

Монтаж дистанційного регулятора рівня
Ви можете встановити віддалений контроль рівня під приладовою
панеллю або всередині ящика рукавички або консолі.
Виберіть місце установки, що дозволяє легко дістатися до пульта
дистанційного керування рівня під час водіння. За допомогою регулятора
рівня в якості шаблону, відзначте і просвердлите отвори в монтажній
поверхні. Встановіть рівень контролю з використанням двох надаються
кріпильні гвинти.

Маршрут кабелю дистанційного керування рівнем за приладовою
панеллю або інші внутрішні панелі і під килимом. Не прокладайте кабель
зовні транспортного засобу. Підключіть кабель між віддаленими Рівень
GT-BassPro12 роз'єму управління і роз'єм на пульті дистанційного
керування рівня.
Remote Level
Control
Connector
Remote
Level Control
Remote Level Control
Cable (supplied)

Роз’єми
High-Level
Input
Connector

Line-Level
Input
Connectors

Remote
Level Control
Connector

Fuse

Ground
Connector

+12V
Connector

Remote
Turn-On
Connector
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Підключення сабвуфера до аудіо системі автомобіля
Якщо головний пристрій автомобіля аудіосистема має лінійний
JBL GT-BassPro12 оснащений двома лінійними (RCA) вхідними вихід сабвуфера:
роз'ємами і високого рівня вхідного роз'єму. Зверніться до наступної
Якщо головний пристрій має лінійний вихід сабвуфера, ви можете підключити його
діаграми прикладної системи, які допоможуть вам планувати установку
до одного з GT-BassPro12 лінійки рівня вхідних роз'ємі.
вашої GT-BassPro12. Для отримання додаткових пропозицій установки,
зверніться до місцевого уповноваженого JBL Car Audio дилера.
L. Front
R. Front
Speaker
Якщо головний пристрій автомобіля аудіосистема маєSpeaker
передній або задній стерео лінійні виходи:
Використовуйте стерео RCA аудіо кабель (не входить у комплект) для
підключення GT-BassPro12 лінійки рівня вхідних роз'ємів на передній
головний пристрій або задній лівий і правий лінійні виходи.
L. Front
Speaker

L. Rear
Speaker

Stereo RCA Audio Cable
(not supplied)
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R. Front
Speaker

Audio System
Head Unit

Left/Right
Line-Level
Outputs

R. Rear
Speaker

L. Rear
Speaker

Single RCA Audio Cable
(not supplied)

Use Either
Connector

Audio System
Head Unit

Subwoofer
Output

R. Rear
Speaker

Якщо головний пристрій вашого аудіо систему автомобіля не
має лінійні виходи: Підключити GT-BassPro12 на високому рівні
внеску в передній або задній виходу спікер головний пристрій автомобіля
аудіосистеми (зрощення обтиску не включені). Переконайтеся, що для
підключення аудіо систему автомобіля в "+" дроти гучномовця до "+"
дроти на високому рівні GT-BassPro12 на вході джгута проводів (сірий і
білий дроти без смуг); підключити аудіо систему автомобіля в "-" дроти
колонок на "-" дроти на високому рівні GT-BassPro12 на вході джгута
проводів (проводу з чорними смугами). Використовуйте як мінімум № 20
AWG (0.8128mm) провід для динаміка рівня вхідного з'єднання

High-Level Input Wiring
Harness (supplied)

Left
Speaker

Right
Speaker

Splices
(not supplied)

White
Wire

Audio System
Head Unit

White Wire
w/Black Stripe

Splices
(not supplied)

Gray Wire
w/Black Stripe

Gray
Wire

Підключення живлення і заземлення
Використовуйте принаймні, # 12 AWG (2.052mm) проводи для позитивних акумулятора
("+12 V") і землю ("GND") з'єднань. Підключити GT-BassPro12 в "+12 V" Термінал
безпосередньо в батареї "+" (позитивний) термінал. Встановіть тримач запобіжника із
запобіжником 20А в межах 18 "(46 см) від акумулятора" + "терміналу
Audio System
Head Unit
Remote Turn-On
> #20 AWG

(0.8128mm) Wire
Chassis Ground
> #12 AWG (2.052mm) Wire (bare metal)
> #12 AWG (2.052mm) Wire
18"
(46cm)

20A Fuse

Battery

Пропустіть всі силові дроти через прокладки в брандмауері автомобіля.
Якщо завод прокладки немає, встановіть втулки себе. Підключіть
короткий дріт заземлення від клеми заземлення GT-BassPro12 до
найближчої металевої поверхні на транспортний засіб. Для гарного
з'єднання, використовуйте
наждаковим папером для очищення фарби з поверхнею металу і
використовувати гвинт з блокуванням (зірка) Шайба.
включення вилученого зв'язку
При використанні лінійного входу з'єднань, GT-BassPro12 вимагає +5 V
до +12 V DC сигналу на пульті дистанційного керування (REM) Роз'єм
для включення. Більшість головних пристроїв з виходу
передпідсилювача забезпечують віддаленого включення дріт, яка
постачає цей віддалений сигнал напруги. (В якості альтернативи, ви
можете підключити REM термінал для включення ланцюга
запалювання). Використовуйте принаймні, # 20 AWG (0.8128mm)
проводи для дистанційного включення зв'язку.

English

Примітка: видалені включенні з'єднання не потрібно при
використанні високого рівня вхідного з'єднання. Див Auto
Turn-On перемикач, на цій сторінці.
Використання сабвуфера
Увага: грати гучну музику в автомобілі може перешкодити
вашій здатності чути рух і пошкодити ваш слух. Ми
рекомендуємо прослуховування на низькому або помірному
рівні під час водіння автомобіля. Ми не несемо ніякої
відповідальності за втрату слуху, тілесні ушкодження або
пошкодження майна в результаті використання або
неправильного використання цього продукту.
Елементи управління та функції
Панель управління JBL GT-BassPro12 автора є елементи
керування та індикатори, які роблять його легким для вас,
щоб інтегрувати звук сабвуфера з унікальними акустичними
практично будь-якого автомобіля властивостями..
Power
Bass Boost
Indicator
Control

ІӀндикатор живлення: Цей світлодіод світиться зеленим, коли JBL GTBassPro12 працює.
автоматичне включення вимикача: Якщо ви підключили GT-BassPro12
допомогою високому рівні роз'ємів і не підключили вилученого
включення роз'єм, встановіть Auto Turn-On перемикач у положенні
"включено" (в). Якщо ви зробили підключення віддаленого включення
роз'єм, встановіть Auto Turn-On перемикач в положення "ВИМК"
(пішов).
ІӀндикатор захисту: Цей індикатор загоряється (і сабвуфер припинить
роботу), щоб вказати наступні умови:
• Напруга акумулятора занадто висока / надто низька
• Сабвуфер підсилювач від перегріву
• Коротке замикання в драйвері сабвуфер або проводки

Виправте помилку, перш ніж намагатися використовувати сабвуфер
раз.
перемикач фази: Цей ключ буде відновлена фази вихідного GTBassPro12 по відношенню до своїх входом. При установці GT-BassPro12
з існуючою фабрики або післяпродажного системи, зміна фази
перемикачів скасувати фази сабвуфера може викликати помітного
збільшення або зменшення в розмірі верхнього баса, що система
відтворює, в залежності від розташування GT-BassPro12 автора в
автомобілі, а відстань між ним та іншими ораторами в автомобілі.
рівень управління: Використовуйте цей елемент керування, щоб
збалансувати відносний обсяг GT-BassPro12 з іншими ораторами в
автомобілі.
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низький контроль: Використовуйте цей елемент керування для регулювання кількості високочастотної інформації, представленої у вихідні GT-BassPro12 автора.
Менше значення дозволяє знизити високочастотні вади.
посилення басів управління: Використовуйте цей елемент керування, щоб збільшити кількість низький вихід басів від GT-BassPro12. Контроль Bass Boost забезпечує до
12 дБ підсилення на 45 Гц.

Налаштування управління
1. Переконайтеся, що головний пристрій відключення живлення і
контролю рівня GT-BassPro12 встановлений на мінімум.
2. Встановити Низький контроль Pass GT-BassPro12 до своєї
максимальної частоті 120 Гц і встановити контроль Bass Boost на 12:00
обстановці.
Примітка: Якщо ви використовуєте дистанційний регулятор рівня,
встановіть його на максимум.
3. Включіть головний пристрій і грати вибору вашої улюбленої музичної
композиції, яка має суттєве бас.
4. Відрегулюйте Низький контроль Pass проти годинникової стрілки,
поки не почуєте тільки інформацію бас найближчі від GT-BassPro12.
Наприклад, ви не повинні почути вокал найближчі від сабвуфера, коли
ви сидите в звичайному положенні прослуховування.
5. Налаштуйте регулятор Bass Boost або за годинниковою стрілкою або
проти годинникової стрілки, у відповідності з вашим смаком. Будьте
впевнені, щоб знайти настройки, які не створюють чутних спотворень
звуку на сабвуфере.
6а. Якщо ви встановили пульт дистанційного керування рівнем,
встановити регулятор рівня сабвуфера на максимум і встановити ручку
дистанційного керування рівня до максимального рівня, який забезпечує
неспотворене виході з GT-BassPro12 з регулятором гучності головного
пристрою на її 3:00 обстановці. Використовуйте пульт дистанційного
керування для регулювання рівня гучності сабвуфера у відповідності з
вашим смаком, уникаючи спотворення від GT-BassPro12.
6b. Якщо ви не встановите пульт дистанційного керування, відрегулюйте
регулятор рівня сабвуфера до максимального рівня, який забезпечує
неспотворену виході з GT-BassPro12 з регулятором гучності головного
пристрою на її 3:00 обстановці. Після використання сабвуфера на деякий
час, якщо ви виявите, що ця установка виробляє занадто багато баса, ви
можете зменшити рівень управління сабвуфера налаштування..

7. З фази перемикач встановлений на 0 °, грають музичні композиції, яка
має вражаючі барабани, і слухати верхній бас змісту, звертаючи увагу
на вплив на барабанах. Потім встановіть перемикач фази на 180 °, і
слухати ту ж музику. Там може бути більше верхнього баса, менше
верхнього баса або без змін на всіх. Положення перемикача фази, що
забезпечує найбільш верхній бас є технічно правильним, але ви
можете вибрати настройку відповідно до вашого смаку.
Примітка: У більшості випадків вище кроки надасть вам задовільні
результати. Тим не менше, сам процес може зажадати декількох
реорганізацій кожного елемента управління, так як настройки будуть
взаємодіяти один з одним. Якщо необхідно, зверніться до офіційного
дилера JBL Car Audio дилера за допомогу в налаштуванні системи.

Спеціфікація:
Потужність підсилювача: 150 Вт RMS, 450 Вт максимальної потужності
Частотний діапазон: 35 Гц - 120 Гц
Запобіжник: 25A Максимальний струм: 13.5A Idle струм: <500mA
Вхідна чутливість: 50 мВ - 4В (лінійний вхід);
0.4V - 16V (динаміка рівня входу)
Частота кроссовера: 70 Гц - 120 Гц
Кросовер нахилу: 12 дБ
Розміри (Ш х В х Г): 22-7/16 "х 14-1/2" х 12 "(570мм х 369mm х 305мм)
Вага: 38,6 фунта (17,5 кг)
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Усуненя проблем користування:
Якщо Ваш сабвуфер не виконує те, як ви думаєте, що повинен, перевірте, щоб переконатися, що проблема криється в цьому розділі, перш ніж звернутися до продавця або
звертатися до сервісного центру JBL клієнтів.
Проблема

ІӀндикатор живлення не світиться.

Усунення
1. +12 V запобіжник дроти або сабвуфера запобіжник і потребує заміни.
2. Головний пристрій не працює
належним чином.
3. Check remote turn-on, +12V and GND connections.

ІӀндикатор живлення світиться, але немає баса. 1. Входи підключені неправильно. перевірте з'єднання.
2. Головний блок управління фейдером не встановлені належним чином. Відрегулюйте головний пристрій управління
годувати аудіо сигналів
сабвуфер.
3. Неправильне Регулювання рівня сабвуфера
установка. Вихідні звучить брудно або перекручено.

1. Контроль рівня сабвуфера

встановлений дуже високий.
2. Сабвуфер Bass Boost контроль
встановлений дуже високий.
3. Рівень НЧ встановлений занадто високо
на голові блоку.
4. Головний пристрій виведення спотворені або перегорів. Зверніться до уповноважених JBL Car Audio дилера.
Вихідні стає голосніше, коли головний
пристрій баланс доводиться до L або R.

Using speaker-level input connections: One of the speaker-level input connections is reversed
(+/–). Reverse one channel.
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