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AANWIJZINGEN EN TIPS ROND DE INSTALLATIE

Dank U voor de aanschaf van 
een JBL® CS Series™ subwoofer 
behuizing. Dit product is ontwikkeld 
voor een geweldige basweergave 
van een com pacte en gemakkelijk te 
installeren behuizing.
Om een optimaal resultaat met uw 
behuizing te krijgen raden we u drin-
gend aan de installatie over te laten 
aan een gekwalificeerde technicus. 
Bijgaande aanwijzingen laten zien 
hoe uw aanwinst in principe wordt 
geïnstalleerd, maar niet in detail hoe 
dat in uw specifieke auto dient te 
gebeuren. Wanneer u niet beschikt 
over de noodzake lijke kennis en/of 
gereedschappen, laat het dan aan 
een vakman over. Vraag zonodig uw 
 geautoriseerde JBL car-audio dealer 
 om advies over professionele instal-
latie. In het geval u een beroep op 
garantie wilt doen is het belangrijk 

dat u de oor spronke lijke kassa-
bon en het serienummer bewaart 

zodat wij u beter kunnen hel-
pen. 

WaarschUWing: 
het luid afspelen van muziek in een 
auto kan uw gehoor blijvend bescha-
digen en bovendien het horen van 
het verkeer om u heen belemmeren; 
bovendien is het strafbaar. Daarom 
raden we u aan op een laag of nor-
maal niveau af te  luisteren in uw 
auto. JBL accepteert geen aanspra-
kelijkheid voor gehoor be schadiging, 
letsel of andere  schade veroorzaakt 
door gebruik of  misbruik van dit pro-
duct.

aanWiJZingEn 
En TiPs rOnD DE 
insTaLLaTiE
•	 Gebruik	bij	de	installatie	altijd	een	

 veiligheidsbril.
•	 Zet	alle	audiosystemen	en	andere	

elektrische apparaten uit voor 
u start. Koppel de (-) negatieve 
 leiding van de autobatterij los.

•	 Controleer	aan	beide	zijde	van	de	
voorgenomen plaats of de ruimte 
vrij is. Controleer of schroeven 
en draden niet in conflict komen 
met remleidingen of brandstof-
leidingen en dat de bedrading op 
geen  enkele wijze de veiligheid in 
gevaar brengt.

•	 Bij	het	maken	van	elek	trische	
verbindingen controleren of ze 
goed verbonden zijn en afdoende 
 geïsoleerd.

•	 Gebruik	een	mes	om	overbodig	
textiel	of	vinyl	te	verwijderen	voor-
dat u gaten boort of zaagt om te 
vermijden dat de stof in de boor of 
zaag blijft steken.

•	 Monteer	geen	luidsprekers	op	
plaatsen waar ze nat  kunnen 
 worden.

•	 Wanneer	de	zekering	vervangen	
dient te worden altijd hetzelfde 
type	en	dezelfde	waarde	nemen	
als die van het origineel.

kiEZEn Van EEn 
gEschikTE PLaaTs 
VOOr DE kasT
Kies een plaats die niet in het 
gedrang komt met bagage, neerklap-
pende stoelen en het kofferdeksel. 
De geschiktste plaats is meestal een 
hoek in de bagageruimte. Bevestig 
de eenheid stevig op de gewenste 
plaats met het bijgeleverde montage-
materiaal.
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ACCU

STUUREENHEID

Inschakeling 
op afstand

Luidspreker 
uitgang

Bass Tube

AMP

L R

AANSLUITEN VOEDING

Verbind de + en – aansluitingen 
op kast met de uitgang van de 
versterker en let op de juiste 
polariteit. 

Gebruik	minimaal	0,5	mm2 luid-
sprekerkabel voor deze verbinding.
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www.jbl.com

Verklaring van conformiteit

Wij,		Harman	Consumer	Group,	Inc. 
2, route de Tours  
72500	Château	du	Loir 
France

verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat  
de producten beschreven in deze handleiding  
aan de volgende technische richtlijnen voldoen:

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

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

TECHNISCHE GEGEVENS

Ontwikkeld en geconstrueerd in de Verenigde Staten.
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	rechten	voorbehouden.
JBL is een handelsmerk van Harman International Industries, Incorporated, 
geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Part	No.	CS10/1214TOM	12/08

 cs1014T cs1214T

 Tube Behuizing Tube Behuizing

Woofer	 250	mm	 300	mm

Belastbaarheid,	RMS	 125	W	 250	W

Belastbaarheid,	Piek	 500	W	 1000	W

Gevoeligheid	(2,83	V/1	m)	 90	dB	 90	dB

Frequentiebereik	 45	Hz	–	200	Hz	 35	Hz	–	200	Hz

Impedantie	 4	ohms	 4	ohms

Afmetingen	 280mm	x	600mm	 330mm	x	660mm

OnDErhOUD
De	luidsprekergrill	kan	worden	schoongemaakt	met	een	vochtige	doek.	Gebruik	nooit	reinigingsmiddelen	of	oplossende	vloeistoffen	op	de	grill	of	de	conus	
van de luidsprekers.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie is een geldig serienummer vereist.  
Eigenschappen, specificaties en afwerking kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Dit product is bedoeld voor mobiele toepassingen en niet voor aansluiting op het lichtnet
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