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MANUAL DE INSTRUÇÕES

SUBWOOFER PARA CARRO 

CS-LD3300 
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Para uso do cliente:  
Anote abaixo o modelo e o número de 
série, que podem ser localizados na parte
superior ou inferior do subwoofer.  
Mantenha estas informações para futura 
referência.

 Modelo Nº 

 Série Nº

SAC
0800 - 142080

Especificações
Tipo                       : 30 cm (12”), Subwoofer, montagem traseira/montagem em caixa
  
Capacidade de potência suportada
                         :  500 W (POTÊNCIA MUSICAL MAX.)
Impedância            : 4 Ω
Peso do imã          : 1,163 g 
Peso                      : 3,9 Kg 

Se for necessário um kit para seu carro, consulte o 
revendedor de som para carros, mais próximo.

Acessórios

Parafusos (Ø5 x 30 mm).................................................................................................................................8 x
Porca Rápida (Ø5)..............................................................................................................................................8 x

(Design e especificações sujeitos à mudança sem aviso prévio.)
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Obrigado por adquirir o subwoofer 
para carro JVC. Este subwoofer pode 
ser montado em qualquer uma das 
por tas ou na bandeja traseira do 
veículo. Para uma instalação segura e 
funcionamento perfeito do subwoofer, 
leia atentamente o seguinte:

Instalação e uso corretos

1. Antes de conectar o subwoofer ao 
amplificador, confirme se o mesmo 
está desligado. O ruído gerado 
pela conexão, se o amplificador 
estiver ligado, poderá danificar o 
subwoofer.

2. O subwoofer e o amplificador 
devem ser conectados aos terminais 
correspondentes, esquerdo com 
esquerdo e direito com direito, 
assim como “+” com “+” e “–” 
com “–”. Conexão com polaridade 
invertida degradará a qualidade de 
reprodução em estéreo.

3. Não sujeite o subwoofer a uma 
entrada excessiva. A capacidade de 
potência suportada pelo CS-LD3300 
é de 500 W (POTÊNCIA MUSICAL 
MAX. ). Qualquer entrada excessiva 
poderá danificar o subwoofer.

4. O CS-LD3300 tem uma impedância 
de 4 Ω. Assegure-se de que a 
impedância de saída do amplificador 
seja de 4 Ω.

5. Para limpar o subwoofer utilize um 
pano macio e limpe com suavidade 
as superfícies. Não utilize thiner ou 
qualquer outro solvente.

Fig. 7

(Conexão Mono)



Dimensões
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A.. Autorádio
B.. Filtro Divisor Elétrico
C.. Amplificador
D.. Tweeter (auto-falante de agudos)
E.. Auto-falante para médios
F.. Subwoofer (CS-LD3250)

Fig. 6

Configuração do Sistema

Os cabos de subwoofer não são fornecidos 
com esta unidade, adquira os cabos de 
subwoofer com o comprimento correto e 
conecte-os nos terminais do subwoofer corre-
tamente.

(Conexão Estéreo)

UNIDADE: mm



Como Instalar
1. Para instalar o subwoofer no porta-malas 

(atrás do banco traseiro), utilize um quadro 
de montagem correspondente ao tamanho 
do porta-malas. (Fig. 1 e 2)

2. Determine onde o subwoofer será fixado 
no quadro de montagem.  Faça as furações 
exibidas na Fig. 3.

3. Instale o subwoofer no quadro de montagem 
predendo-o firmemente com os parafusos (Ø 
5 x 30 mm) e as porcas. (Fig.4)

4. Finalmente, instale o quadro de montagem 
firmemente no porta-malas, (atrás do banco 
traseiro). (Fig. 5)

1.. Quadro de Montagem (não fornecido) 
2.. Subwoofer
3.. Parafuso (Ø 5 x 30 mm)
4.. Porca Rápida
5.. Parafuso ( não fornecido)


