SUBWOOFER AMPLIFICADO PS-8
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Material: Alumínio Selado Especial
Potência RMS: 100 Watts
Resposta de Frequência: 40Hz-200Hz
Fase: 0º-180º
Sensibilidade: 100dB
Máxima Corrente de Consumo: 10A
Voltagem de Trabalho: 14,4 (10,6/16V)
Dimensões: 348x238x73mm
Peso: 5KG

SUBWOOFER AMPLIFICADO 8”
CONTROLE REMOTO C/ AJUSTE NO BASS
CARCAÇA SELADA DE ALUMÍNIO ESPECIAL
ENTRADA VIA CABO RCA

HURRICANE PS-8 (12 Volts DC)
Somente instalar o negativo depois de
concluir a instalação do fio terra.

Cuidado ! Antes de iniciar a instalação, desconecte o fio negativo do terminal da bateria para prevenir qualquer choque
durante a instalação. Este Subwoofer Amplificado deve ser devidamente instalado por pessoas com o básico
conhecimento de ligações automotivas. A instalação inadequada pode danificar a unidade e/ou veículo.
Verifique toda eletricidade e dirigibilidade do veículo antes e depois de sua instalação.

Instalação

IMPORTANTE !
Utilize apenas um tipo de ligação.

Ajustes

Esquema de ligação via RCA
Teste a fiação e a unidade para uma
adequada funcionalidade antes de
montar a unidade permanentemente.

Posicione o Knob no meio.
Toque uma música, ajuste o ganho e
freqüência para otimizar os níveis
e melhorar a combinação com a
acústica do veículo.
Ajuste a fase para aprimorar a resposta
do Bass total.

Verifique se o local de montagem é
seguro para a furação e se
não irá interferir nos componentes
mecânicos e elétricos do seu carro.
Monte a unidade usando o suporte
no interior do carro para não mover
o produto quando o carro for utilizado.
Para instalar na parte de baixo do
banco, tenha certeza que não irá
obstruir a mobilidade do banco.
Não derrube liquidos e/ou pequenos
objetos dentro da unidade.

Esquema de ligação em paralelo
com os alto falantes

Soluções de Problemas
“Sem Som”
Verifique “W1” se o chicote está
conectado em todos os sentidos.
Verifique se as conexões estão corretas.
Verifique se o terra esta adequado.
Verifique se está OK, caso não, faça a
substituição do fusível queimado.

“Distorção sonoral”
Verifique correta polaridade dos falantes.
Diminua o nível do ganho no PS-8.
Ajuste a fase de forma correta.
Ajuste o balanço de controle central
para ¨0¨ ou no meio.

Condução segura
Para garantir a segurança do motorista,
passageiro, e outros envolvidos,
mantenha um nível razoável do volume
para não criar distrações ao dirigir.

Acessórios remotos externos
Siga toda montagem e instruções de fiação para assegurar
a integridade total dos fios após a sua devida instalação.
Separe os fios de áudio e potência para não haver qualquer
tipo de interferência.
Todos os fios e conexões devem ser revestidos com fita
isolante, e ajustados com escudo de proteção dos
conectores sempre que possível.
Antes de substituir um fusível queimado, verifique se ele
não danificou todos as conexões do seu PS-8.
Use apenas fusível de 10A.

Usado para controlar o nível de ganho
do Subwoofer Amplificado via cabo.

