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ALTO-FALANTE ESTÉREO PARA AUTOMÓVEIS
CAR STEREO SPEAKER
STEREO-AUTOLAUTSPRECHER
HAUT-PARLEURS AUTO STEREO
AUTO STEREO LUIDSPREKERS
ALTAVOCES ESTEREOFONICOS PARA AUTOMOVIL

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D’INSTRUCTIONS

GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para uso do cliente:
Abaixo, digite o nº do modelo e o nº de
série localizados na parte posterior ou
inferior do alto-falante. Guarde essas
informações para futura referência.
Nº do modelo
Nº de série

Especificações
Tipo :  Alto-falantes Coaxial Bidirecional de

16 cm (6 - 1/2")
Capacidade de Potência : 200 watts (MÁXIMO POTÊNCIA MUSICAL)
Impedância : 4 ohms
Massa Magnética : 228 g (8 onças)
Massa : 0,84 kg (1,9 libras)

Acessórios
Grade .......................................................................... X2
Tela Metálica ............................................................... X2
Parafuso (∅    4 x 25 mm) .............................................. X8
Porca de Aperto Rápido ............................................. X8
Cabo do Alto-falante (4 m) .......................................... X2

(O projeto e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso)

Se houver necessidade de instalar um kit em
seu automóvel, consulte a lista telefônica para
encontrar a loja especializada mais próxima.

Obrigado por ter adquirido os  Alto-falantes de
Equipamento de Som para Carro JVC. Esses  alto-
falantes podem ser montados nas portas ou na tampa
traseira interna do seu veículo. Para uma instalação
segura e operação perfeita dos seus alto-falantes, leia
as seguintes instruções cuidadosamente.

Instalação e Utilização Corretas
1. Certifique-se de instalar os  alto-falantes de acordo

com as instruções de modo a evitar que se
desloquem acidentalmente para fora de suas
posições por causa de repetidos impactos de
abertura e fechamento de portas ou trepidações e
solavancos do veículo.

2. Ajuste os fios firmemente no piso do veículo, sendo
extremamente cuidadoso para não rompê-los
durante a instalação.  Ao instalar os  alto-falantes
nas portas, muita atenção deverá ser dada para
que os fios fiquem com uma folga razoável. Se a
fiação ficar muito apertada ou esticada entre o
carro e a carroceria do veículo, ela será prensada
durante a abertura e fechamento de portas.

3. Como os  alto-falantes instalados nas portas ficam
posicionados no nível dos pés, tenha cuidado para
não danificá-los com batidas e chutes inadvertidos.
Verifique ocasionalmente as saídas de água na
parte inferior das portas para assegurar que a
drenagem esteja funcionando bem, não acumulan-
do água dentro das portas.

4. Antes de conectar os  alto-falantes no amplificador,
confirme se a alimentação elétrica foi desligada. O
som de um clique gerado pela conexão com a
alimentação ligada pode danificar os  alto-falantes.

5. O amplificador e os  alto-falantes devem ser
conectados entre os terminais correspondentes, ou
seja,  direito com direito, esquerdo com esquerdo,
assim como "+" com  "+", e "-" com "-". Conexões
com polaridades invertidas degradarão a qualidade
de reprodução do som estéreo.

6. Não exponha os  alto-falantes a uma entrada
excessiva de potência. A capacidade de potência
do modelo CS-V624 é de 200 watts (MÁXIMA
POTÊNCIA MUSICAL). Qualquer excesso de
potência danificará os alto-falantes.

7. O modelo CS-V624 tem uma impedância de 4
ohms. Certifique-se de que a saída dos terminais
dos  alto-falantes do amplificador indique uma
impedância nominal de 4 ohms.

8. Ao limpar os  alto-falantes utilize um pano macio e
limpe a superfície suavemente. Não aplique tíner
ou solvente.



Instalação
1. Para instalar os  alto-falantes na tampa traseira

interna, primeiro determine a área aproximada
em que irá posicioná-los. Os alto-falantes
devem ser instalados em uma localização com
espaço disponível de pelo menos 36 mm sobre
a tampa e no mínimo de 51 mm sob a tampa.
Ao determinar a localização, certifique-se de
que a parte inferior de cada  alto-falante  se
encaixa na abertura maior da placa de aço em
que a tampa traseira está fixada (Fig. 1).

2. Remova a tampa traseira.
3. O gabarito de papel impresso na parte inferior

da caixa de embalagem mostra o formato exato
da área que deverá haver na tampa traseira
onde o alto-falante será instalado. Coloque o
gabarito de papel sobre a área determinada no
item 1 acima e desenhe o formato da área na
tampa.

4. Em seguida, recorte a área demarcada.
5. A próxima etapa será as ligações dos fios nos

alto-falantes. Consulte o diagrama cuidadosa-
mente, (Fig. 5).

6. Utilize os parafusos atarraxantes e as porcas
de aperto rápido para fixar os alto-falantes e a
grade na tampa traseira. Primeiro remova a tela
metálica da grade. Alinhe os 4 furos de
parafusos da estrutura e grade dos  alto-
falantes com os furos da tampa traseira. Insira
os 4 parafusos e aperte-os com as porcas. Para
encerrar, fixe a tela de metal na grade (Fig.2).

7. O processo da instalação na porta é muito
parecido com o da instalação na tampa traseira.
No entanto, nesse caso, deve-se tomar muito
cuidado para instalar os  alto-falantes de modo
a não interferirem com o mecanismo da
maçaneta da porta. Instale os  alto-falantes com
os terminais para baixo. (Fig 3 e 4).

Tela  Metálica
Grade
Parafuso
Alto-falante
Porca de Aperto Rápido

Como completar as ligações elétricas
Consulte o diagrama abaixo. Certifique-se de
ligar os terminais correspondentes, ou seja,
"lado esquerdo" com "lado esquerdo", "-" com
"-" , etc. (Fig 6).

Dimensões

4 FUROS c/  ∅   4,5

∅  142

Unidade: milímetro

Amplificador

Fio direito Fio cinza Fio branco

Direito

Esquerdo

Fio revestido de pretoFio esquerdo


