
CONTROL® ONE AW
JBL® Control Monitor luidsprekersysteem geschikt voor alle 
weersomstandigheden

Handleiding

JBL® is al meer dan 60 jaar betrokken bij alle aspecten van muziek en film, zowel opname 
als reproductie, bij live uitvoeringen en bij het afspelen van opnamen thuis, op uw werk en 
onderweg.

Wij zijn er van overtuigd dat het door u gekozen JBL systeem u in alle opzichten het plezier 
zal verschaffen dat u beoogt en dat u – wanneer u extra audioapparatuur voor uw auto, huis 
of kantoor nodig heeft, wederom voor JBL zult kiezen.

Wij vragen u even de moeite te nemen uw product op  www.jbl.com te registreren. Dan 
kunnen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en krijgen we tevens 
een beter inzicht in de wensen van onze klanten en zo producten ontwikkelen die daarmee 
in overeenstemming zijn.

De JBL Control® One AW is een geavanceerd binnens- en buitenshuis* luidsprekersysteem 
dat u in staat stelt om op afgezonderde plekken rond uw huis van uw muziek te genieten, 
of om surround-luidsprekers aan uw home theatersysteem toe te voegen. Om een 
probleemloze werking te verzekeren, lees deze instructies aandachtig en volledig door 
voordat u het systeem aansluit of gebruikt.

* Let erop dat, hoewel de JBL Control One AW een buitenshuis luidspreker geschikt voor 
alle weersomstandigheden is, het niet waterdicht is. De luidsprekers mogen NIET worden 
ondergedompeld of rechtstreeks aan water, ijs, sneeuw of aanhoudende vocht worden 
blootgesteld.

danK U VOOR HeT KieZen Van JBl®
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UiTPaKKen Van HeT SYSTeeM

Pak het systeem voorzichtig uit. Wanneer u transportschade verwacht, rapporteer dat dan direct 
aan uw leverancier en/of transporteur. Bewaar de verpakking en de verpakkingsmaterialen voor 
eventueel later gebruik. Open de doos en daarin treft u de volgende items aan:

inHOUd

2 x JBL Control One AW luidsprekers 

2 x draaibare muurbevestigingsbeugels  
(inclusief steeksleutel en veiligheidskoorden)

1 x Handleiding

de lUidSPReKeRS PlaaTSen

Bepaal waar de luidsprekers geplaatst moeten worden. De volgende afbeeldingen tonen twee 
mogelijke toepassingen.

Toepassing 1: Luidsprekers toevoegen in een home theater systeem. 

Bepaal waar de luidsprekers geplaatst moeten worden. De volgende afbeeldingen tonen twee 
mogelijke toepassingen.
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de lUidSPReKeRS aanSlUiTen

Sluit de luidsprekerkabel (meegeleverd) aan op de drukklemmen op de achterzijde van de 
luidspreker (10).Let erop dat de meegeleverde luidsprekerkabel van een polariteitstreep is 
voorzien om te helpen de twee aders te onderscheiden. Gebruik deze polariteitstreep om ervoor 
te zorgen dat u de positieve (+) aansluitklem van de JBL Control One AW luidsprekers aansluit op 
de positieve (+) aansluitklem op de versterker, en de negatieve (–) luidsprekerklem aansluit op 
de negatieve (–) klem van de versterker. Het maakt niet uit of u de gestreepte ader gebruikt voor 
het aansluiten van de positieve (+) of de negatieve (–) klemmen.

+–
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Wand en STand MOnTage

Instelbare muurbeugels zijn inbegrepen voor de JBL Control One AW luidsprekers. De 
meegeleverde beugels zijn alleen voor wandmontage. Plafondmontage van de JBL Control One 
AW luidsprekers wordt niet aanbevolen, ongeacht de beugel gebruikt wordt.

WandMOnTage Van de lUidSPReKeRS Via de MeegeleVeRde MUURBeUgelS

BelangRiJK: alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze en 
toepassing van het montagemateriaal bij deze luidspreker en voor de juiste montage 
van de muurbeugels, inclusief, maar daartoe niet beperkt, de keuze van de steunen 
die het gewicht kunnen dragen en de juiste montage van de muurbeugel. JBl wijst 
elke aansprakelijkheid voor de golgen van verkeerde materiaalkeuze en/of wijze van 
monteren af.
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 Draai de geribbelde moer (2) naar links (tegen de klok in) los en verwijder deze. Gebruik a. 
zonodig de bijgevoegde metalen hefboom (5) door deze in één van de openingen in de moer 
(2) te steken.

Neem de kogel/staaf (3) uit de muurbeugel (4).B. 

Schuif de geribbelde moer (2) over de kogel/staaf (3) met de schroefdraad zijde naar de kogel C. 
gekeerd en schroef de metalen moer (1) helemaal op de kogel/staaf (3) met de gekartelde 
zijde van de kogel afgekeerd.

Schroef de kogel/staaf (3) in de van schroefdraad voorziene opening op de achterzijde van d. 
de luidspreker tot deze geheel in de opening is gedraaid. Draai de kogel/stang combinatie 
1/2 slag terug en zet de moer vast tegen de luidspreker. Wordt de combinatie kogel/stang 
niet teruggedraaid voordat u de moer vastzet, dan kan het uitvoeren van Stap G hieronder de 
schroefdraad in de luidspreker lostrekken en de  luidsprekerkast voorgoed beschadigen.

Draai de gekartelde moer (1) met een moersleutel vast tegen de achterzijde van de luidspreker e. 
en waardoor de kogel/staaf (3) en de luidspreker vast met elkaar zijn verbonden. Denk er 
aan dat door het vastdraaien van de moer deze sporen op de achterzijde van de luidspreker 
achterlaat, maar die worden door de moer (1) zelf afgedekt.

Het veiligheidskoord (8) is voorzien als een extra maatregel om het vallen van de luidspreker F. 
te voorkomen, in het geval de luidspreker van de muurbeugel losraakt. Eén van de twee 
onderste schroeven (9) dat de muurbeugel (4) te hechten aan de muur zal moeten door het 
oog (11) aan het uiteinde van het koord te gaan alvorens door het gat van de muurbeugel te 
gaan. Zorg ervoor dat de schroefkop ten minste 0,36 "(ongeveer 3/8”) of groter in diameter is, 
zodat het goed in het oog van het veiligheidskoord (11) past. 

Monteer de muurbeugel (4) op een houten stijl tegen de muur, met behulp van #10, minimaal g. 
1", cilinderkop houtschroeven. Zorg ervoor dat alle vier de schroeven in de stijl zijn geschroefd, 
geen gipswand. 
 
Als de beugel tegen een gipswand moet worden gemonteerd, is het gebruik van de juiste 
muurankers en schroeven belangrijk.

Houd de luidspreker (7) met beide handen vast en steek de kogel (3) weer in de muurbeugel H. 
(4).

Draai de geribbelde moer (2) handvast en richt de luidspreker naar wens uit.i. 

Is de juiste positie van de luidspreker gevonden, steek dan de metalen staaf (5) in éénJ. 

Bevestig het andere uiteinde (10) van het veiligheidskoord (8) aan de Control One AW K. 
luidspreker, door het door de balk (12) op de achterzijde te halen, zoals in de afbeelding 
weergegeven. 

Let erop dat, hoewel de JBL Control One AW een buitenshuis luidspreker geschikt voor 
alle weersomstandigheden is, het niet waterdicht is. De luidsprekers mogen NIET worden 
ondergedompeld of rechtstreeks aan water, ijs, sneeuw of aanhoudende vocht worden 
blootgesteld.

+–+–
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WandMOnTage Van de lUidSPReKeRS MeT MUURBeUgelS Van deRde

Elke JBL Control One AW luidspreker heeft een insert met schroefdraad op de achterzijde waarop 
ook beugels van derden kunnen worden bevestigd. Raadpleeg uw JBL leverancier of de importeur 
voor aanbevolen beugels.

OPMeRKingen: alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze en montage van de 
beugels van derden.

De gedraaide ingang aan de onderkant van de speaker is niet voor muurophang gebruik. Het is 
bedoeld voor gebruik met een passende driedelige vloerstandaard (zie toelichting hieronder). 

MOnTeRen Van de lUidSPReKeRS OP een STand

Elke JBL Control One AW draadloze luidspreker heeft een insert met schroefdraad in de bodem om 
de luidspreker te bevestigen op een vloerstand van derden. Raadpleeg uw JBL leverancier of de 
importeur voor aanbevolen stands.

OPMeRKing: alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze en montage van de 
muurbeugels en/of stands van derden.

OndeRHOUd en SeRViCe

De luidsprekerkasten kunnen met een zachte doek worden gereinigd om vingerafdrukken te 
verwijderen of stof af te vegen.

Alle bedrading dient regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt te worden. De frequentie 
daarvan wordt bepaald door de metalen die voor de verbindingen worden gebruikt, 
atmosferische condities en andere, maar eens per jaar is wel het minimum.

Zou uw system ooit service nodig hebben, neem dan contact op met uw JBL leverancier of direct 
met JBL via www.jbl.com

TeCHniSCHe gegeVen

Frequentiebereik (+3 dB): 80Hz – 20kHz

Belastbaarheid 
(piek/continu): 200 W/50 W

Maximum aanbevolen versterker 
vermogen*: 100 W RMS

Woofer: 100 mm (4") Magnetisch afgeschermd

Tweeter:  12 mm (1/2") Titanium-laminaat, magnetisch 
afgeschermd

Gevoeligheid: 87dB/2.83V/1m

Nominale impedantie: 8 Ohm

Afmetingen (H x B x D):  229 x 156 x 140mm  
(9" x 6-1/8" x 5-1/2")

Gewicht: 2.0kg

Eigenschappen, specificaties en uitvoering kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd.

* Het maximum aanbevolen versterker vermogen zorgt voor voldoende reserve in het systeem 
om kortstondige pieken te kunnen verwerken. Wij raden continu gebruik van dit maximum 
vermogen niet aan.

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.
JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Eigenschappen, specificaties en uitvoering kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

HARMAN Consumer, Inc. 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA www.jbl.com
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