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CS SERIES

CS1014T
CS1214T

Bilstereo Subwoofer  
med kabinet
Brugsvejledning
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INSTALLATION ADVARSLER Og RåD

TAK fordi du valgte JBL® CS Serie 
subwooferkabinet. Disse produkter 
er specielt udviklet til at yde flot, stor 
bas fra et kompakt kabinet som er 
let at installere. For optimal ydelse, 
bør installationen kun  foretages 
af kvalificerede personer. Denne 
brugsvejledning kan kun give en 
generel forklaring om installatio-
nen, ikke en detaljeret instruktion 
til netop dit køretøj. Hvis du ikke har 
det nødvendige værktøj eller den 
fornødne erfaring, bør du ikke gå i 
gang med installationen. Kontakt i 
stedet din autoriserede JBL 
bilstereo-forhandler om en profes-
sionel installation.
Brugsvejledningen, serienummer og 
købsnota bør opbevares et sikkert 
sted til fremtidig brug.

HØJ MUSIK OG 
HØRELSEN  

Kraftigt lydtryk i en bil kan medføre 
 varige høreskader og kan forhindre 
dig i at høre trafikken. De lydtryk 
som kan opnåes med JBL højttalere 
i kombination med kraftige effekt-
forstærkere kan være skadelige 
ved længere tids lytning. Vi anbefa-
ler et moderat niveau under kørsel. 
JBL fralægger sig ethvert ansvar 
for høreskader, legemsskader eller 
materielle skader for årsaget af brug 
eller misbrug af dette produkt.

INSTALLATION  
AdvARSLER OG Råd

•	 Brug	altid	beskyttelsesbriller	når	
du bruger værktøj.

•	 Sluk	anlægget	og	alle	bilens	
el-apparater før installationen. 
Batteriets minus (-)  ledning 
afmonteres.

•	 Kontrollér	at	der	er	tilstrække-
lig fri afstand på begge sider af 
monterings fladen. Skruer og led-
ninger må ikke punktere benzin-
ledning, bremsekabel eller led-
ningsbundter. Kabelføring må ikke 
komme i vejen for sikker brug af 
køretøjet.

•	 Alle	elektriske	tilslutninger	skal	
være helt stramme og korrekte.

•	 Inden	du	borer	eller	skærer,	fjer-
nes tæppe eller vinyl omkring 
pladsen med hobby kniv, så mate-
rialet ikke sidder fast i sav eller 
bor.

•	 Højttalerne	må	ikke	placeres	hvor	
der kan være risiko for fugt.

•	 Ved	udskiftning	af	sikring,	skal	der	
benyttes sikring nøjagtig magen til 
originalsikringen.

 

VALG Af 
MONTERINGSpLAds
Subwooferen skal placeres så den 
ikke er i vejen for bagagerum, ned-
lægning af bagsæde eller åbning af 
bagagerum. Røret fæstnes sikkert til 
monteringsfladen med det medføl-
gende tilbehør.
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BATTERi

HEAD UNiT

Remote
Turn-On

Højttaler ud

Basrør

FORSTÆRKER

L R

STRøMTILSLUTNINgER

Signalkabel tilsluttes mellem + og – 
terminalerne på røret og tilsvarende 
terminaler på forstærkeren. Korrekt 
polaritet skal overholdes.

Brug kabel med lederdiameter på 
mindst 0,1 mm ved tilslutning på 
højttalerniveau.
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www.jbl.com

Overensstemmelseserklæring

Vi,		Harman	Consumer	Group,	Inc. 
2, route de Tours  
72500 Château du Loir 
Frankrig

erklærer hermed på eget ansvar at produktet som beskrives i  
nærværende brugsvejledning overholder følgende  
tekniske standarder: 

EN 61000-6-3:2001 
EN 61000-6-1:2001 Klaus Lebherz 

Harman	Consumer	Group,	Inc. 
Château du Loir, Frankrig 12/08

SpECIFIkATIONER

Designet	og	udviklet	i	USA.
Harman	Consumer	Group,	Inc.	
250	Crossways	Park	Drive,	Woodbury,	NY	11797	USA
2, route de Tours, 72500 Château du Loir, France
www.jbl.com
©	2008	Harman	International	Industries,	Inc.	Alle	rettigheder	forbeholdes.
JBL	varemærket	tilhører	Harman	International	Industries,	Inc.,
registreret	i	USA	og/eller	andre	lande.	
Part No. CS10/1214TOM 12/08

 CS1014T CS1214T

 Rørkabinet Rørkabinet

Basenhed 10” (250mm) 12” (300mm)

Effekthåndtering, RMS 125 W 250 W

Effekthåndtering, Spids 500 W 1000 W

Følsomhed (2,83/1m)  90 dB 90 dB

Frekvensgang 45 Hz – 200 Hz 35 Hz – 200 Hz

Impedans	 4	Ohm	 4	Ohm

Mål: 280mm x 600mm 330mm x 660mm
 
 
vEdLIGEHOLdELSE
Højttalerfronterne kan rengøres med en fugtig klud. Brug aldrig rensemidler eller opløsningsmidler på fronter eller membraner.
Gyldigt serienummer er en forudsætning for service under garanti. 
Ret til ændring uden varsel af beskrivelse, specifikationer og udseende forbeholdes. 
Apparatet	er	beregnet	til	mobil	brug	og	er	ikke	beregnet	til	tilslutning	til	lysnet.

0098CSK - JBL Car CS1014T+CS1214T OM v4.indd   4 17/02/09   14:50:46


